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ABSTRAK 

 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN THINK 

PAIR SHARE TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA 

KELAS XI IPS SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG TAHUN 

AJARAN 2019/2020 

 

Oleh 

Inggrid Novita Kandi 

 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah  

Ada Pengaruh Penggunaan Model Think Pair Share ( TPS ) Terhadap Hasil 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2019/2020?” 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Model 

Think Pair Share ( TPS ) Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020”. Penelitian 

ini menggunakan model Think Pair Share. 

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan hipotesis kerja H1 diterima,  

yakni ” Terdapat Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair 

Share Terhadap  Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 13 

Bandar Lampung”. Diketahui bahwa perbandingan antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol dikatakan bahwa hasil pretest dan posttest pada kelas 

eksperimen yaitu 18.618 setelah dilaksankannya model pembelajaran Think 

Pair Share naik menjadi 22.165, dan pada kelas kontrol hasil dari pretest 

dan posttest yaitu 18.017 naik menjadi 21.139, dari perbandingan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol dapat diambil keputusan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2019-2020.  

 

Kata Kunci : Pengaruh, Model Pembelajaran Think Pair Share, Hasil 

Belajar 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia dan masyarakat suatu bangsa. Pendidikan diharapkan mampu 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, serta memberi 

dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara 

Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyebutkan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Agar guru mampu mewujudkan isi dari undang-undang tersebut, maka lembaga 

pendidikan perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendidikan serta 

mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam 

meningkatkan pendidikan di Negara Indonesia. 
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Menurut Howard L. Kingskey mengatakan bahwa learning is the process by wich 

behavior (in the broader sense) is originated or changed through practice or 

training. Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan 

atau diubah melalui praktek atau latihan, Sedangkan Geoch merumuskan learning 

is change is performance as a result of practice. Slameto juga merumuskan 

pengertian tentang belajar. Lalu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Syaiful, 2011: 12). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses belajar juga 

berlangsung dengan adanya interaksi timbal balik antara guru dan peserta didik, 

dalam proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangannya guru tidak hanya 

berperan untuk memberikan informasi terhadap siswa, tetapi lebih jauh guru dapat 

berperan sebagai perencana, pengatur, dan pendorong siswa agar dapat belajar 

secara efektif dan peran berikutnya adalah mengevaluasi dari keseluruhan proses 

belajar mengajar. 

Pembelajaran seharusnya menjadi aktivitas bermakna yakni pembebasan untuk 

mengaktualisasikan seluruh kemampuan potensi kemanusiaan, bukan sebaliknya. 

Tugas dan tanggung jawab guru bukan sekedar mendidik peserta didik agar 

memiliki kepribadian yang baik tetapi juga harus mendidik dan membimbing 

peserta didik dalam hal kreativitas belajar agar prestasi belajarnya dapat 
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meningkat. Kemampuan peserta didik dalam menerima dan mempraktekan hasil 

pembelajaran merupakan salah satu unsur untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik adalah makhluk sosial yang memerlukan 

bantuan orang lain untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Bantuan 

tersebut tidak hanya berasal dari guru, tetapi mungkin juga dengan teman sebaya. 

Selain sebagai makhluk sosial peserta didik juga berperan sebagai individu yang 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang mudah 

memahami materi pelajaran dan ada pula peserta didik yang sulit untuk 

memahami materi pelajaran. 

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, diharapkan seseorang guru 

berperan aktif dalam mendidik peserta didik seperti menerapkan pendekatan yang 

efektif  agar peserta didik memahami materi yang diajarkan. Oleh sebab itu 

seorang guru diharapkan dapat menuntun peserta didik agar dapat aktif dalam 

pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak hanya terbiasa menerima 

pelajaran saja tetapi juga dapat mengembangkan ilmu yang didapatinya selama 

mengikuti pelajaran dikelas. 

Berdasarkan  hasil  wawancara dengan guru Sejarah di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung pada hari Senin, 07 Januari 2019 jam 10.00 WIB bahwa, minat belajar, 

motivasi dan juga hasil belajar pada siswa kelas XI IPS  pada mata pelajaran 

Sejarah masih rendah dan juga di bawah kriteria ketuntasan minimal, dilihat dari 

para siswa yang  kurang memperhatikan pelajaran, mengobrol, dan kurangnya 

fokus pada saat pelajaran berlangsung. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 
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(2007) yang dimaksud kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan 

belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung menentukan hasil belajar siswa dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal yaitu ≥ 75 dan dikatakan tuntas. Sebaliknya, apabila hasil 

belajar siswa di bawah kriteria ketuntasan minimal maka dikatakan  tidak  tuntas.  

Berikut adalah data nilai ulangan harian pada mata pelajaran sejarah di Kelas XI  

IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 : 

 

Tabel 1. Hasil Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 13 

IiBandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020 

NO Kelas Interval nilai Jumlah 

Siswa 
< 75 ≥ 75 

1 XI IPS 1 14 10 24 

2 XI IPS 2  13  11 24 

Jumlah  27 21 48 

 Presentase 56,09% 43,91% 100% 

Sumber : Guru Mata Pelajaran Sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 13  

iBandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai ulangan harian siswa kelas XI 

IPS yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang berlaku di 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung dari 48 siswa adalah 21 siswa atau 43,91 % dan 

siswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dari 48 siswa adalah 27 siswa atau 56,09%. Dari data diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar siswa Kelas XI IPS pada mata pelajaran sejarah di 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung relatif rendah. Apabila bahan pelajaran yang 
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diajarkan kurang dari 65 % dikuasai oleh siswa maka persentase keberhasilan 

siswa pada mata pelajaran tersebut rendah (Djamarah 2010:128). 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif (cooperativie 

learning). Model pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran 

yang mengharuskan siswa (peserta didik) untuk bekerjasama. Salah satu model  

pembelajaran kooperatif yaitu Think Pair Share. Think Pair Share ialah berpikir 

berpasangan berbagi adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi interaksi siswa (Trianto, 2010:81), lalu pendapat lain juga 

mengemukakan bahwa Think Pair Share adalah model pembelajaran kooperatif 

yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplinsit memberikan waktu lebih 

banyak kepada siswa untuk memikirkan secara mendalam tentang apa yang 

dijelaskan atau dialami (berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain) 

(Suyatno, 2009:54). 

Penggunaan model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri 

dan bekerja sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi siswa, memberi 

kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa (peserta didik) 

untuk menunjukan partisipasi mereka kepada orang lain, cocok untuk tugas-tugas 

yang sederhana (tidak terlalu struktur), interaksi lebih mudah, pembentukannya 

lebih cepat dan mudah, serta di terapkan untuk semua mata pelajaran dan 

tingkatan kelas. Diharapkan melalui penggunaan model pembelajaran Think Pair 

Share mampu meningkatkan hasil belajar siswa karena dengan proses 

penerapannya yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dikelas. 
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Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

penggunaan model yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa, salah 

satunya adalah TPS (Think Pair Share). Maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2019/2020”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Rendahnya minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung. 

1.2.2 Kurangnya motivasi siswa dalam mata pelajaran sejarah kelas XI IPS SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung. 

1.2.3 Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

1.2.4 Kurangnya variasi pembelajaran pada mata pelajaran sejarah di kelas XI IPS 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

1.2.5 Belum diterapkannya model pembelajaran kooperatif model Think Pair 

Share di kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dalam penelitian ini batasan masalah 

terdapat pada Hasil Belajar. Hal ini dikarenakan hasil belajar pada mata pelajaran 

sejarah rendah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti akan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) yang dapat dikatakan 

sebagai model pembelajaran untuk membantu meningkatkan hasil belajar. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya adalah:  

Apakah Ada Pengaruh Penggunaan Model Think Pair Share Terhadap Hasil 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2019/2020? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Model Think 

Pair Share Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA 13 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1.6.1 Untuk Guru 

Menambah pengetahuan dan variasi pembelajaran guru pada pelajaran sejarah di 

sekolah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif model  Think Pair Share. 
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1.6.2 Untuk siswa 

Dapat di gunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dengan pembelajaran 

kooperatif siswa dapat bekerja sama serta mengurangi rasa individual, dengan 

model Think Pair Share proses pembelajaran jadi lebih interaktif antara guru 

(pendidik), siswa (peserta didik) dan materi pelajaran. 

1.6.3 Untuk Sekolah 

Penelitian ini, dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu sekolah 

sekaligus sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA 13 

Bandar Lampung. 

1.6.4 Untuk Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai pembelajaran kooperatif model Think Pair 

Share dan menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan 

Ilmu Pengetsahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung. 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian sebagai berikut: 

1.7.1 Ruang lingkup obyek penelitian 

Ruang lingkup obyek penelitian adalah pengaruh penggunaan model Think Pair 

Share  untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 



9 
 

1.7.2 Ruang lingkup subyek penelitian 

Ruang lingkup subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA 13 Bandar 

Lampung yang berjumlah 48 siswa. Terdiri dari 33 siswa perempuan  dan 15 

siswa laki-laki. 

1.7.3 Ruang lingkup waktu penelitian  

Waktu penelitian ini adalah Tahun Ajaran 2019/2020. 

1.7.4 Ruang lingkup tempat penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA 13 Bandar Lampung. 

1.7.5 Ruang lingkup disiplin ilmu 

Bidang ilmu penelitian ini adalah pendidikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

2.1  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dilakukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang dapat dijadikan 

landasan teori bagi penelitian. 

2.1.1 Konsep Pengaruh 

“Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau 

merupakan suatu efek” (Hugiono dan Poerwantana, 2000:47), Lalu Pengaruh 

dapat didefinisikan sebagai suatu efek yang tegar dan membentuk terhadap 

pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif (Louis 

Gottschalk, 2000:171). 

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, 

benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam suatu yang dapat membawa 

perubahan pada diri seseorang atau lebih tepatnya pada karyawan, untuk menuju 

arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif maka, 

seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 1996:747). 
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Pengertian kata Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh 

ialah Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi kedua, 1997:747). Lalu Pengaruh adalah daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan 

dan perbuatan seseorang (Depdikbud (2001:845). Serta Pengaruh adalah suatu 

keadaan adanya hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa 

yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (Suyoto Bakir, 2006:145). Dan 

pengertian Pengaruh yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (WJS. 

Poerwandaminto, 2002:849). 

Pengertian pengaruh yaitu: 

1. Daya yang akan menyebabkan sesuatu akan terjadi. 

2. Sesuatu hal yang akan membentuk atau mengubah sesuatu hal yang lain. 

3. Mengikuti sesuatu hal karena kuasa atau kekuatan orang lain. 

(Badudu dan Zain, 2001:103) 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh 

adalah sesuatu hal yang akan membentuk dan mengubah sesuatu hal yang ada di 

dalam diri seseorang dan reaksi yang timbul dari dorongan untuk mengarah 

kesuatu yang lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti melihat pengaruh 

penggunaan model Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa. 
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2.1.2 Konsep Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar 

(Nurulwati, 2000:10). 

Model pembelajaran merupakan suatu rencana untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan untuk 

pembelajaran dan membimbing pembelajaran di dalam kelas agar dapat mampu 

meningkatkan kemampuan belajar yang lebih mudah dan efektif (Joyce dan weil 

1980 dalam buku Lefudin, 2014:173). 

Model pembelajaran ialah kerangka yang menggambarkan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran di dalam kelas dan sebagai pedoman bagi semua guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar (Winataputra 1993 dalam buku Suyanto 

dan Jihad, 2013:134). 

Berdasarkan pedapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran ialah Membantu guru untuk menciptakan perubahan prilaku 

terhadap peserta didik, Membantu guru menentukan sarana lingkungan yang 

sesuai untuk kegiatan pembelajaran, Membantu menciptakan interaksi antara guru 

dan peserta didik selama   kegiatan pembelajaran didalam kelas, Memberikan 

sumber belajar yang menarik dan efektif, Membantu membangun hubungan 

antara belajar dan mengajar, Merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai. 
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Prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukan bahwa setiap model yang 

akan digunakan dalam pembelajaran  menentukan perangkat yang dipakai dalam 

model pembelajaran tersebut (Aris Shoimin, 2014:24). Selain itu model 

pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode atau 

prosedur.  Model pembelajaran mempunyai empat ciri  khusus yang tidak dimiliki 

oleh strategi, metode atau prosedur. 

Ciri-ciri tersebut antara lain:  

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembanganya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat  

dilaksanankan dengan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

tercapai. 

(Kardi dan Nur, 2000:9). 

Ciri khusus model pembelajaran ialah model pembelajaran yang pada dasarnya 

untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan menguasai suatu 

pengetahuan atau pelajaran tertentu. Pengembangan model pembelajaran sangat 

bergantung dari karakteristik mata pelajaran ataupun materi yang akan diberikan 

kepada siswa sehingga tidak ada model pembelajaran tertentu yang diyakini 

sebagai model pembelajaran yang paling baik. Semua tergantung situasi dan 

kondisinya. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi model 

pembelajaran adalah pedoman para guru untuk mempermudah dalam 

melaksanakan proses pembelajaran untuk peseta didik agar dapat saling 

berinteraksi dan dapat meningkatkan hasil belajar yang efektif karna memberikan 

sumber belajar yang menarik. 

2.1.3 Teori Belajar 

Secara umum terdapat 4 teori belajar yang sering digunakan oleh guru dalam 

berbagai keperluan belajar dan proses pembelajaran, yaitu teori belajar 

Behavioristik, Kognitif, Humanistik dan teori belajar Konstruktivistik. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan Teori Belajar Behavioristik 

Teori belajar Behavioristik  

Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah 

laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori 

belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan 

pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran ini menekankan 

pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori belajar 

behavioristik melihat belajar merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang telah 

dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. 

Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan (input) yang berupa 

stimulus, dan keluaran (output) yang berupa respons.  

Teori belajar behavioristik menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku 

yang berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang bisa diamati dan 
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tidak menghubungkan dengan kesadaran maupun konstruksimental. Teori belajar 

behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Hasil belajar 

diperoleh dari proses penguatan atas respons yang muncul terhadap lingkungan 

belajar, baik yang internal maupun eksternal. Belajar berarti penguatan ikatan, 

asosiasi, sifat, dan kecenderungan untuk merubah perilaku. Teori belajar 

behavioristik dalam pembelajaran merupakan upaya membentuk tingkah laku 

yang diinginkan. Pembelajaran behavioristik sering disebut juga dengan 

pembelajaran stimulus respons. Tingkah laku siswa merupakan reaksi-reaksi 

terhadap lingkungan dan segenap tingkah laku merupakan hasil belajar. 

Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-

peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R). Stimulus adalah suatu 

perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan 

organisme untuk beraksi atau berbuat sedangkan respon adalah sembarang tingkah 

laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Proses yang terjadi antara 

stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati 

dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh 

karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh 

siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan 

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi 

atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut (Thorndike dalam Sugihartono 

dkk., 2007: 91). 



16 
 

Sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar behavioristik sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu model pembelajaran Think Pair Share 

terhadap hasil belajar. Merujuk pada pendapat ahli diatas bahwa apa yang 

diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh siswa (respon) harus 

dapat diamati dan ukur, dan teori ini mengutamakan pengukuran, sebab 

pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya 

perubahan tingkah laku tersebut. Ini sesuai dengan cara menerapkan model 

pembelajaran Think Pair Share dalam model pembelajaran ini guru tidak banyak 

memberikan penjelasan tetapi guru akan memberikan instruksi secara singkat lalu 

di ikuti oleh para siswa. Sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.1.4 Konsep Hasil Belajar 

Setiap proses pembelajaran, keberhasilan dapat diukur dari seberapa jauh hasil 

belajar yang dicapai siswa. Pengertian Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa`i dan 

Anni, 2011:85). Pendapat lain juga menjelaskan bahwa Hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan (Slameto, 2013:5). Lalu Hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja 

(Suprijono, 2011:7). 

Hasil belajar merupakan indikator dari perubahan yang terjadi pada individu 

setelah mengalami proses belajar mengajar, dimana untuk mengungkapnya 

menggunakan suatu alat penilaian yang disusun oleh guru. 
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Berdasarkan teori Taksonomi Bloom Hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui tiga kategori ranah antara lain, kognitif, afektif dan psikomotor. Penelitian 

ini mencakup ranah kognitif. Aspek kognitif adalah bidang atau dominan yang 

berkaitan dengan daya pikir, pengetahuan dan penalaran. Aspek kognitif terdiri 

dari enam bagian berturut-turut dari yang paling sederhana sampai yang paling 

kompleks adalah: 

1. Pengetahuan 

Evaluasi hasil belajar pengetahuan ini berkaitan dengan ingatan yaitu segala 

sesuatu yang terekam dan tersimpan dalam otak. 

2. Pemahaman 

Evaluasi hasil belajar pada bagian pemahaman ini berhubungan dengan intisari 

dari sesuatu yaitu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan 

seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat 

menggunakan bahan baku atau ide yang dikomunikasikan itu tanpa harus 

menghubungkan dengan bahan lain. 

3. Penerapan 

Evaluasi hasil belajar penerapan berhubungan dengan penggunaan abstraksi 

dalam situasi tertentu dan konkrit. Abstraksi itu dapat berupa teori, prinsip, 

aturan, prosedur, metode, dan sebagainya. 

4. Analisis 

Evaluasi hasil belajar analisis dapat diartikan sebagai pemecah atau pemisahan 

suatu komunikasi (peristiwa, pengertian) menjadi unsur-unsur penyusunnya, 

sehingga ide relative menjadi lebih jelas dan hubungan antara ide-ide menjadi 

eksplisit. 
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5. Sintesis 

Sintesis berkaitan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur 

sehingga membentuk keseluruhan yang sebelumnya tidak tampak jelas. 

6. Evaluasi 

Evaluasi berhubungan dengan penentuan secara kuantitatif dan kualitatif 

tentang nilai meteri atau metode untuk sesuatu dengan maksud memenuhi tolak 

ukur tertentu. 

(Arifin dalam Dimyati, 2006:47). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan prilaku siswa setelah melalui proses belajar, siswa 

melaksanakan aktivitas belajar maka diperolehlah hasil belajar dengan mencakup 

ranah kognitif menggunakan alat penilaian yang disusun oleh guru. 

2.1.5  Konsep Think Pair Share 

Model Think Pair Share (TPS) atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

peserta didik dalam belajar kelas. 

Think Pair Share adalah model yang sederhana, tetapi sangat berguna yang 

dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Marryland. Ketika guru 

menerangkan pelajaran didepan kelas, siswa duduk berpasangan dalam 

kelompoknya. Guru memberikan pertanyaan di kelas. Lalu, siswa diperintahkan 

untuk memikirkan jawaban, kemudian siswa berpasangan dengan masing-masing 

pasangannya untuk mencari kesepakatan jawaban. Terakhir, guru meminta siswa 

untuk membagi jawaban kepada seluruh siswa dikelas (Slavin, 2008:30). 
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Model Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran yang mudah 

untuk diterapkan di kelas untuk mata pelajaran apapun. Pembelajaran kooperatif 

model ini memungkinkan siswa saling bekerjasama dalam memecahkan suatu 

permasalahan dan siswa dapat menghargai pendapat satu sama lain. Model Think 

Pair Share ini memudahkan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa sebelum guru mengajarkan bab berikutnya. Selain guru, siswa juga dapat 

membagikan ide-idenya dengan leluasa tanpa takut kehilangan point atau terkena 

hukuman (Barragato, 2015:3). 

Model Think Pair Share (TPS) merupakan suatu model pembelajaran sederhana. 

Model ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu 

informasi serta seseorang siswa dapat belajar dari siswa lain serta saling 

menyampaikan idenya untuk di diskusikan sebelum disampaikan didepan kelas. 

Model  Think Pair Share (TPS) juga memperbaiki rasa percaya diri dan semua 

peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas.  

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) terdiri dari empat (4) langkah, yaitu 

tahap Pendahuluan, Think, Pair, dan Share. 

1. Tahap Pendahuluan 

Awal pembelajaran dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus 

termotivasi siswa agar terlibat pada tahap ini, guru juga menjelaskan aturan 

permainan serta menginformasikan batasan waktu untuk setiap tahap 

kegiatan. 
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2. Tahap Think (berfikir secara individual) 

Proses model Think Pair Share (TPS) dimulai pada saat guru melakukan 

demonstrasi untuk menggali konsep dasar siswa. Pada tahap ini siswa diberi 

tahap waktu (think time) oleh guru untuk memikirkan jawabannya serta 

individual terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam penentuannya, guru 

harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

3. Tahap Pair (berpasangan dengan teman sebangku) 

Pada tahap ini guru mengelompokan peserta didik secara berpasangan. Guru 

menentukan siswa bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya. 

Hal ini dimaksud agar siswa tidak pindah mendekati siwa lain yang lebih 

pintar dan meninggalkan teman sebangkunya. Kemudian siswa lain mulai 

bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan jawaban atas 

permasalahan yang diberikan oleh guru. Setiap siswa memiliki kesempatan 

untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan secara bersama. 

4. Tahap Share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas) 

Pada tahap ini siswa mempresentasikan jawaban secara kooperatif kepada 

kelas sebagai keseluruhan kelompok. Setiap kelompok memperoleh nilai dari 

hasil pemikiran mereka. 

(Miftahul`huda, 2014:202). 

2.5.1 Kelebihan Model Pembelajaran Think Pair Share 

1. Meningkatkan partisipasi siswa, karena model ini memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain.  
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2. Cocok untuk tugas sederhana. 

3. Masing-masing anggota kelompok mempunyai lebih banyak kesempatan 

untuk berkontribusi. 

4. Interaksi lebih mudah. 

5. Lebih mudah dan cepat dalam membentuk kelompok, karena siswa dapat 

berpasangan dengan teman sebangku. 

(Lie, 2010: 46). 

2.5.2 Kekurangan Model Pembelajaran Think Pair Share 

1. Lebih sedikit ide yang masuk, karena kelompok hanya terdiri dari dua orang. 

2. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang 

bersangkutan. 

3. Banyak kelompok yang melapor dan dimonitor. 

(Lie, 2010: 46). 

2.2 Penelitian Relevan 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu, kajian tentang hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya: 

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2012) dari Universitas Kristen 

Satya Wacana yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Think 

Pair Share terhadap Minat dan Kemampuan Komunikasi Siswa Kelas V Mata 

Pelajaran IPA SD Negeri Mangunsari 03 Salatiga Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif (Think Pair Share) berpengaruh terhadap minat dan kemampuan 

komunikasi siswa. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata nilai tes akhir kelas 

eksperimen setelah diberi perlakuan yaitu 89,97, sedangkan kelas kontrol hanya 
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86,45. Berdasarkan hasil tes akhir tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata nilai kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, sehingga menunjukkan ada 

pengaruh positif yang signifikan pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap minat 

dan kemampuan komunikasi siswa pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 

Mangunsari 03 Salatiga. 

Kemudian yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah (2013) dari 

Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran Materi 

Bumi pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Karangjati 01 Kabupaten Tegal 

melalui Model Think Pair Share”. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 77,5% 

dan pada siklus II sebesar 95%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran IPA dengan menggunakan model TPS mengalami 

peningkatan. 

Lalu yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) dari Universitas 

Pendidikan Indonesia berjudul ”Penerapan Model Kooperatif Think Pair Share 

(TPS) dalam Pendidikan IPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang 

Kenampakan Alam”. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 72% dan pada siklus 

II sebesar 92%. 

Dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

memperoleh adanya suatu keberhasilan dalam model pembelajaran Think Pair 

Share tersebut. Maka, peneliti bermaksud mengadakan penelitian eksperimen 

mengenai Pengaruh Penggunaan Model Think Pair Share Dapat Meningkatkan 
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Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA 13 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2019/2020. 

2.3 Kerangka Pikir 

Setiap kegiatan pembelajaran tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui 

kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui 

kegiatan pembelajaran tersebut adalah hasil belajar. Agar seorang siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar, maka model pembelajarannya  harus di rancang 

dengan baik. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan meningkatkan kemampuan siswa. 

Berdasarkan latar belakang, teori-teori yang telah diungkapkan di atas dan sesuai 

dengan tahap-tahap dan karakteristik dari model  pembelajaran Think Pair Share, 

maka model pembelajaran ini dapat melatihkan beberapa karakter untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Merujuk pada pendapat para ahli, bahwa pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share merupakan salah satu pembelajaran yang memfokuskan siswa untuk 

belajar secara mandiri maupun bekerja sama, dengan belajar siswa dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, 

pembelajaran model Think Pair Share mengarahkan siswa untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Model pembelajaran yang bervariasi akan mendukung peningkatan hasil belajar 

yang tinggi. Model pembelajaran tipe Think Pair Share dan hasil belajar siswa 

merupakan dua variable yang diprediksi memiliki keterkaitan.Adapun variable 
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bebas pada penelitian ini adalah Model pembelajaran Think Pair Share sedangkan 

variable terikatnya adalah Hasil belajar siswa. 

2.4 Paradigma 

 

 

Keterangan: 

X  : Model pembelajaran Think Pair Share 

Y  : Hasil belajar siswa 

: Pengaruh 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori, belum 

didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data atau 

kuesioner (Sugiyono, 2017:63). 

Selain itu Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang kebenarannya harus diuji, hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari 

atau yang kita pelajari. Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya (Nazir, 2005:151). 

X Y 
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Pendapat lain juga dikemukakan bahwa Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang teoritis dianggap mungkin atau tinggi tingkat 

kebenarannya. Seacara teknik, hipotesis merupakan keadaan populasi yang akan 

diuji kebenarannya melalui data yang akan diperoleh (Margono, 2004: 80). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka Hipotesis adalah jawaban sementara yang 

dapat dibuktikan melalui data yang akan diperoleh dari hasil penelitian. 

Berdasarkan paparan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, maka 

hipotesis atau pernyataan yang dapat diajukan adalah: 

H0 = Tidak ada pengaruh penggunaan model Think Pair Share terhadap hasil 

belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA 13 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2019/2020. 

H1   =   Ada pengaruh penggunaan model Think Pair Share terhadap hasil belajar 

sejarah siswa kelas XI IPS SMA 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2019/2020. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Metode penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannnya (Arikunto, 2010:16) dan Eksperimen adalah suatu penelitian 

yang digunakan untuk mencari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2008:107). Berdasarkan pendapat para ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian eksperimen 

merupakan rangkaian kegiatan percobaan dengan tujuan untuk menyelidiki 

sesuatu hal atau masalah sehingga diperoleh hasil. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian Eksperimen Semu (Quasi 

experiment). Metode penelitian Eksperimen Semu (Quasi experiment) merupakan 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya “sesuatu” yang 

dikenakan pada subjek yang diteliti dengan mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Hal ini berarti eksperimen 

merupakan kegiatan percobaan untuk meneliti suatu peristiwa atau gejala yang 

muncul pada kondisi tertentu (Sugiyono, 2012:109). Disamping itu peneliti ingin 

mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat yang diselidiki atau 

diamati. 
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Adapun jenis desain yang digunakan dalam eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan Posttest-Only Control Design. Artinya pembelajaran dilakukan 

tanpa tes awal, tes dilakukan kepada siswa setelah diberikan treatment kemudian 

di ujikan (posttest) dengan materi soal yang telah dipelajari. Pada kelas 

eksperimen maupun pada kelas kontrol. Desain ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

O1 = Data kelompok yang diberi perlakukan. 

O2= Data kelompok yang tidak diberi perlakuan. 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1 : O2). 

Dalam desain ini Sugiyono mengatakan “Terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan Kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol” 

(Sugiyono, 2017: 112). 

Dengan demikian desain dalam penelitian ini menggunakan posttest only control 

design, dimana peneliti menggunakan dua kelompok sebagai penelitian. 

Kelompok pertama diberi treatment dan kelompok kedua tidak diberi treatment. 

3.1.1 Lokasi 

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di  

SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

R  X  O1 

R    O2 
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3.1.2 Waktu penelitian  

Waktu penelitian akan di adakan di semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 :117), sedangkan Arikunto 

mengatakan bahwa Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 

2013:173). Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang 

sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh 

individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun ajaran 

2019/2020 seperti tampak pada tabel berikut: 

Tabel 2. Jumlah Anggota Populasi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 13  

IBandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020 

                                

No. 

Kelas Jumlah 

1. XI IPS.1 24 Siswa 

2. XI IPS.2 24 Siswa 

Jumlah Seluruh Siswa 48 Siswa 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

3.3 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sedangkan menurut Arikunto Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti, apabila subjeknya kurang dari 100 
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lebih baik diambil semua. Sebaliknya jika subjek lebih besar dari 100 dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% (Arikunto, 2013:174). 

Berdasarkan pendapat diatas peneliti mengambil sampel yang terdiri dari semua 

populasi. Melihat dari jumlah populasi yang kurang dari 100 peserta didik, maka 

teknik sampling menggunakan teknik Non-Probability Sampling–Sampling Jenuh. 

3.4 Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian pendahuluan, penelitian pendahuluan ialah langkah awal untuk mencari 

data mengenai jumlah siswa dan jumlah kelas yang akan diteliti. 

1. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

2. Membuat instrument penelitian. 

3. Melakukan uji validitas instrument. 

4. Menerapkan instrument.  

5. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menerapkan model 

kooperatif tipe Think Pair Share. 

6. Memberikan posttest pada ke 2 kelompok. 

7. Membuktikan hipotesis. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu kualitas dimana peneliti mempelajari dan menarik 

kesimpulan darinya (Kidder 1981 dalam buku Sugiyono, 2012:61).Variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan 
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kemudian akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 38). Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Variabel bebas dan Variabel terikat. 

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Think 

Pair Share. 

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas XI 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi pengertian operasional variabel adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:58). 

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian. Di 

samping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari 

perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul skripsi penelitian ini, 

maka terdapat 2 variabel yaitu: 

1. Model Pembelajaran Think Pair Share 

Model pembelajaran ini memungkinkan siswa utuk belajar secara mandiri dan 

bekerjasama, pembelajaran ini mengarahkan siswa (peserta didik) untuk aktif, 

baik dalam berdiskusi, tanya jawab dengan teman atau guru, mencari jawaban, 

menjelaskan, mendengarkan pendapat teman (menghargai pendapat teman). 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah salah satu bagian dari proses pembelajara berupa 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui kegiatan 
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pembelajaran secara komprehensif. Hasil belajar merupakan indikator dari 

perubahan yang terjadi paada individu setelah mengalami proses belajar 

mengajar, hasil belajar yang diperoleh siswa berupa nilai setelah mengikuti tes 

pada akhir pembelajaran pada pertemuan terakhir. 

3.7 Teknik Pemgumpulan Data 

3.7.1 Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan 

(Arikunto, 2006:52), lalu menurut Masjido, Tes adalah suatu alat pengukur yang 

berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara sengaja dalam suatu 

situasi yang distandar, disaksikan, dan yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan dan hasil belajar idividu atau kelompok (Masjido, 1955:38). 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data bersifat kuantitatif berupa nilai-

nilai hasil belajar siswa pada ranah kognitif, untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pengetahuan siswa dalam pembelajaran sejarah. Tes akan dilaksanakan di 

akhir pembelajaran setelah siswa mendapatkan materi (posttest). 

Tes dapat dikatakan baik jika soal-soal yang terkandung dalam butir tes tersebut 

dapat mewakili isi materi pembelajran yang akan diukur. Oleh sebab itu, 

diperlukan penyusunan kisi-kisi instrument soal yang dapat dijadikan pedoman 

untuk menullis soal atau merakit soal menjadi tes. Tes yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar kognitif siswa dengan melihat aspek C1, C2, C3, C4, C5, 

dan C6. Sebelum dibuat instrument, menyusun dan menetapkan materi pelajaran 

yang akan digunakan dalam penelitian, kemudia menyusun RPP, dan membuat 
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instrument tes penelitian, maka dibuat kisi-kisi soal untuk menentukan ruang 

lingkup dan tekanan yang setepat-tepatnya sehingga dapat menjadi petunjuk 

dalam menulis soal sebelum digunakan untuk penelitian instrument, instrument 

terdiri dari dua puluh (20) soal objektif (pilihan ganda). 

Berikut ini disajikan kisi-kisi instrument tes hasil belajar ranah kognitif siswa. 

Table 3. Kisi-Kisi Soal Posttest 

NO Kriteria Penilaian No. Butir Soal 

1 C1 1,2,3,4 

2 C2 5,6,7 

3 C3 8,9,10,11 

4 C4 12,13,14 

5 C5 15,18,20, 

6 C6 16,17,19 

 Sumber : Olah data peneliti 2019 

 

Tabel 4. Pedoman Pensekoran Soal Posttest 

NO Jenjang Nomor Soal Skor Jumlah 

1 Pengetahuan 

C1 

1,2,3,4 1 1 

2 Pmahaman 

C2 

5,6,7 1 1 

3 Penerapan 

C3 

8,9,10,11 1 1 

4 Analisis 

C4 

12,13,14 1 1 
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5 Sintesis 

C5 

15,18,20, 1 1 

6 Evaluasi 

C6 

16,17,19 1 1 

Jumlah    20 

Sumber: Olah data peneliti 2019 

Terkait perbedaan skor yang diberikan untuk setiap jenjangnya, tidak ada 

pedoman yang peneliti gunakan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Sudijono, 

Orang yang paling tau berapa bobot yang seharusnya diberikan terhadap jawaban 

yang betul itu adalah pembuat soal itu sendiri, yaitu tester, karena dialah orang 

yang paling tahu mengenai derajat kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing 

butir item yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar (Sudijono, 2009:306). 

3.7.2 Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi merupakan suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan diadakannya pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung (Sudaryono, 2013: 38). Dalam penelitian ini peneliti memilih 

teknik observasi untuk melihat hasil belajar peserta didik dalam melakukan 

pembelajaran menggunakan model Think Pair Share. 

3.7.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, 

film dokumenter, data yang relevan (Sudaryono, 2013:41). Dalam penelitian ini 
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peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data-data dari 

sekolah seperti data sekolah dan data siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2019/2020. 

3.8 Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut variabel 

penelitian. Jumlah instrumen penelitian tergantung dari jumlah variabel penelitian 

yang digunakan untuk diteliti. Selain itu instrumen penelitian memegang peran 

penting dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang digunakan dalam 

banyak hal ditentukan oleh kualitas instrumen yang dipergunakan. Berikut ini 

beberapa pengujian yang akan digunakan dalam uji instrumen penelitian.  

3.8.1 Uji Validitas  

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen atau suatu 

alat ukur dapat menunjukan ketepatan dan kesesuaian. Menurut Sugiyono 

instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:121). 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan atau 

pernyataan dalam instrumen itu valid ataukah tidak valid, hal tersebut dapat 

diketahui dengan mengkorelasikan dengan skor ordinal keseluruh item, jika 

koefisien tersebut positif maka item tersebut dinyatakan valid sedangkan jika 

negatif maka item tersebut tidak valid dan akan di hapus dari soal atau diganti 
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dengan pernyataan perbaikan. Metode korelasi yang di gunakan untuk menguji 

validitas dalam penelitian ini adalah korelasi pearson product moment sebagai 

berikut: 

𝑟 =
n(∑ 𝑥𝑦) − ( ∑ 𝑥. ∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥
2

− (∑ 𝑥)2] − [𝑛(∑ 𝑦
2

) − (∑ 𝑦)
2

]

 

Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi pearson 

n = Jumlah sampel 

∑x = Jumlah skor X 

∑y = Jumlah skor Y 

∑𝑥2 = Jumlah kuadrat dari skor X 

∑𝑦2 = Jumlah kuadrat dari skor Y 

∑xy = Jumlah hasil dari X dan Y setelah dikalikan 

(Arikunto, 2013:75) 

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan 

memiliki reliabilitas apabalia digunkan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau 

oleh peneliti lain yang memberikan hasil yang sama. Jadi reliabilitas adalah 

seberapa jauh konsistensi alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dalam 

mengukur subjek yang sama (Misbahudin & Iqbal hasan,2013:17). Sedangkan 
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menurut Sugiono instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiono, 2012:173). 

Rumus yang digunkan untuk menguji reliabilitas yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(1 −

∑ 𝜎𝑖2

𝜎𝑡2
) 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas yang dicari 

n  = banyaknya butir soal 

∑𝜎𝑖2 = jumlah varians skor tiap-tiap soal 

𝜎𝑡2 =Varians total 

Untuk menentukan reliabilitas yaitu menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 5. Kriteria Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas 𝒓𝟏𝟏  Kriteria 

0.80 <𝑟11 ≤1.00 Sangattinggi 

0.60 <𝑟11 ≤0.80 Tinggi 

0.40 <𝑟11 ≤ 0.60 Cukup  

0.20 <𝑟11 ≤0.40 Rendah  

0.00 <𝑟11 ≤ 0.20 Sangat rendah  

(Suharsimi Arikunto,2010:109) 

 

3.8.2.1 Tingkat Kesukaran 

Setelah soal dinyatakan valid dan reliabel, selanjutnya setiap butir soal dihitung 

tingkat kesukarannya. Sebab soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau terlalu sukar untuk dikerjakan oleh siswa: 
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Untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑇𝐾 =  
𝑁𝑝

𝑁
 

Keterangan: 

TK = Angka indeks kesukaran item 

Np = Banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul 

N = Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar 

(Sudijono, 2008: 372) 

 

Setelah diketahui indeks kesukaran tiap butir soal, maka untuk 

mengintepretasikan tingkat kesukarannya dapat ditentukan dengan menggunakan 

tabel berikut ini: 

Tabel 6. Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Besarnya P Interpretasi 

Kurang dari 0,30 Sangat Sukar 

0,30 – 0,70 Cukup (Sedang) 

Lebih dari 0,70 Mudah 

Sumber : Sudijono (2008: 372)  

3.8.2.2 Daya Pembeda 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari daya pembeda adalah sebagai 

berikut : 
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D = PA – PB dimana   𝑃𝐴 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
   dan  𝑃𝐵 =  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan: 

D  = Daya beda soal 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal  

itu benar 

BB  = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

itu benar 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

PA  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar  

butir soal yang diolah 

PB  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

butir soal yang diolah 

Klasifikasi daya Beda : 

Tabel 7. Klasifikasi Daya Beda  

Besarnya D Interpretasi 

Kurang dari 0,20 Jelek (Poor) 

0,20-0,40 Sedang (Satisfactory) 

0,40-0,70 Baik (Good) 

0,70-1,00 Baik sekali (Excellent) 

Negatif Semuanya tidak baik 

Sumber : (Sudijono, 2008: 389) 

3.9 Teknik Analisi Data 

Teknik pengolahan data atau analisis pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan 

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan 
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untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 

2011:73). Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah 

analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan 

mengunakan metode statistik. 

3.9.1. Pengkorvesian Skor Menjadi Nilai 

Setelah pengambilan data dilakukan, maka akan diperoleh skor dari masing-

masing siwa. Skor yang didapat, disebut skor mentah (raw score). Setelah 

dihitung skor mentah setiap siswa, langkah selanjutnya adalah mengolah skor 

mentah tersebut menjadi nilai-nilai jadi. Nilai-nilai jadi yang dimaksud adalah 

angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu. Rumus yang 

digunakan untuk mengubah skor menjadi nilai adalah sebagai berikut: 

 

N=
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 X 100 

Sumber (Arikunto,2010:272) 

 

3.9.2. Uji Persyaratan 

Sebelumnya perlu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas data dan uji 

homogenitas data. Langkah-langkah uji prasyarat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menganalisis data dengan menguji kenormalan data. Untuk 

melihat kenormalan data, peneliti menggunakan uji Liliefors (Sudjana, 2005:466) 

adalah:  
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H0: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

1. Taraf Signifikan : α = 0,01 

2. Statistik Uji : 

𝑍𝑖 =
X𝑖 − �̅�

𝑆𝐷
 

Keterangan : 

SD : Simpang Baku 

Z : Skor Baku 

x : Row Skor   

�̅� ∶ Rata-rata 

Pengamatan 𝑋1, 𝑋2,…,𝑋n dijadikan bilangan baku 𝑍1, 𝑍2,…,𝑍n 

Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar disturb normal baku. 

Kemudian dihitung peluang F(𝑍1) = P(Z≤ 𝑍𝑖) 

Selanjutnya dihitung 𝑍1, 𝑍2,…,𝑍n yang lebih kecil atau sama dengan 𝑍𝑖kalau 

proporsi ini dinyatakan dengan S(𝑍𝑖) maka 

𝑆 (𝑍𝑖) =
banyaknya. . 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍n … 𝑦𝑎𝑛𝑔 ≤ 𝑍i

n
 

Hitungan selisih F(𝑍𝑖) – S(𝑍𝑖) kemudian tentukan harga mutlaknya.  
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Ambil harga paling besar diantaraharga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga 

terbesar ini dengan L0. Setelah harga L0, nilai hasil perhitungan tersebut 

dibandingkan dengan nilai kritis L0 untuk uji Liliefors dengan taraf signifikan 

0,01. 

Kaidah pengujian jika harga L0 < L table maka data tersebut berdistribusi normal 

sedangkan jika L0 > L table, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok siswa berasal 

dari varian yang sama (homogen) atau tidak. Untuk uji homogenitas varians pada 

penelitian ini menggunakan uji dua varian (Sudjana, 2005:250). 

a) Hipotesis 

H0 : varians populasi homogen. 

H1 : varians populasi tidak homogen. 

b) Bagi data kedalam dua kelompok. 

c) Cari nilai simpangan baku dari masing-masing kelompok. 

d) Tentukan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan rumus:  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
Varians terbesar

Varians terkecil
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e) Kriteria pengujiannya: Terima H0, apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Tolak H0, apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

f) Kesimpulan 

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak 

(Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2013 : 290-291). 

1. Kriteria Uji : tolak H0 jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1/2𝛼(𝑉1,𝑉2)dengan 𝐹1/2𝛼(𝑉1,𝑉2) 

didapat dari daftar distribusi F dengan peluang 1
2𝑎  

⁄ , derajat kebebasan 

𝑉1dan 𝑉2 masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut 

(Sudjana, 2005:250). 

3.9.3 Uji Analisis Data 

3.9.3.1 Uji Hipotesis 

Uji  Paired Sampel T-Test 

Menurut Widiyanto (2013) dalam Meliana Chintya R (2015:8)  menyatakan 

bahwa Paired Sampel T-Test merupan salah satu pengujian yang digunakan 

untuk  mengkaji keefektifan perlakukan ditandai dengan adanya perbedaan 

rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Paired Sampel 

T-Test digunakan apabila data berdistribusi normal. Rumus  Uji Paired 

Sampel T-Test adalah sebagai berikut: 

𝑡 =  
�̅�1 − �̅�2

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑛 (𝑛 − 1)
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Keterangan :  

t  = Koefisien t 

�̅�1 = Mean Sampel 1 

�̅�2 = Mean Sampel 2 

∑ 𝑥2𝑑 = Jumlah Kuadrat Deviasi 

𝑛  = Jumlah Sampel (Arikunto, 2010 : 349). 

 

Dasar Pengambilan keputusan: 

1. Nilai signifikansi (2-tailed) < 0.05 menunjukkan adanya perbedaan 

antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat 

pengaruh terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-

masing variabel. 

2. Nilai signifikansi (2-tailed) <0,05 menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan 

tidak terdapat pengaruh terhadap perbedaan perlakukan yang diberikan 

pada masing-masing variabel. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan data yamg dilakukan oleh peneliti tentang 

Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2019-2020, dapat di simpulkan bahwa : 

Terdapat Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap 

Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2019-2020. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui uji Paired 

Sampel T-Test, dapat dilihat pada kelas eksperimen, dari hasil persentase sebelum 

dilaksankannya model pembelajaran Think Pair Share pada kategori tinggi 

sebesar 37% kemudian naik menjadi 62%, lalu pada kategori sedang dari 0% 

menjadi 4% dan pada kategori rendah 62% berkurang menjadi 33%, dan pada 

kelas kontrol kategori tinggi pada kelas kontrol sebesar 58% kemudian naik 

menjadi 62%, lalu pada kategori sedang dari 0% naik menjadi 4% dan pada 

kategori rendah dari 41% berkurang menjadi 33%, serta bisa dilihat dalam 

perbandingan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dikatakan bahwa hasil 

pretest dan posttest pada kelas eksperimen yaitu 18.618 setelah dilaksankannya 

model pembelajaran Think Pair Share naik menjadi 22.165, dan pada kelas 

kontrol hasil dari pretest dan posttest yaitu 18.017 naik menjadi 21.139, dari 

perbandingan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

terhadap hasil belajar sejarah dilihat dari perbandingan antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol, kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 22.165 lebih 

besar dibandingkan dengan kelas kontrol yang memperoleh nilai 21.139, sehingga 

dapat diambil keputusan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Think Pair Share terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019-2020. Yang berarti H0 

ditolak dan H1 diterima. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di SMA 13 Bandar 

Lampung pada tahun ajaran 2019-2020 mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran Think Pair Share dalam 

pembelajaran, agar murid tidak merasan bosan dengan model pemebelajaran yang 

seperti biasa (umum). 

2. Bagi Calon Peneliti 

Agar penelitian bisa berjalan dengan lancar hendaknya peneliti harus benar-benar 

menguasai konsep-konsep yang ada dan mempersiapkan semuanya dengan teliti 

dan cermat mulai dari instrumen-instrumen penelitian maupun hal-hal lainya yang 

di perlukan dalam proses penelitian. 

3. Bagi Orang Tua  

Hendaknya orang tua harus lebih memperhatikan setiap perkembangan putra 

ataupun putrinya apalagi terkait dengan perkembangan anak di sekolah atau di 

masyarakat yang akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. 
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