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ABSTRAK 

Proses belajar yang berlangsung di kelas tak lebih dari kegiatan guru mengajar dengan 
target kurikulum dan NEM.  Sisi lain dari kritik tersebut menggambarkan bahwa proses 
pendidikan pada jenjang pra-universitas kurang sekali memberikan tekanan pada 
pembentukan watak dan karakter tetapi lebih pada hafalan dan pemahamn kognitif.  
Indonesia merupakan negara sedang berkembang senantiasa berusaha melakukan berbagai 
upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dengan upaya penyempurnaan 
kurikulum, perbaikan sistem pengajaran, dan meningkatkan kemampuan guru.  Guru dalam 
proses pembelajaran dihadapkan pada berbagai macam masalah antara lain guru harus dapat 
memilih model, strategi, metode mengajar yang tepat agar peserta didik dapat menguasai dan 
memahami konsep materi dan ketrampilan yang dibutuhkan dalm kehidupan.  Pada dasarnya 
berbagai pendekatan model pembelajaran dan strategi-strategi belajar yang telah 
dikembangkan dan diterapkan oleh guru memiliki tujuan yang hampir sama yaitu diharapkan 
dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Penelitian yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS digunakan untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran, aktivitas siswa selama 
pembelajaran, ketuntasan belajar siswa, dan perbedaan hasil belajar siswa.  Penelitian ini 
dilaksanakan di kelas VIII MTs. Kanjeng Sepuh Sidayu.  Rancangan penelitian ini dengan 
memberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe TPS untuk kelas VIIIA dan model 
pembelajaran konvensional untuk kelas VIIIB dengan dua kali pertemuan dan satu kali 
pertemuan untuk tes hasil belajar.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan metode observasi untuk memperoleh data pelaksanaan pembelajaran dan 
aktivitas siswa, metode tes untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan perbedaan hasil 
belajar siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan siswa yang diberi 
model pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh selama pembelajaran, dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam kategori baik, aktivitas siswa 
selama pembelajaran termasuk dalam kategori aktif, ketuntasan belajar siswa secara klasikal 
selama pembelajaran juga dalam ketegori tuntas dan ada perbedaan yang signifikan antara 
siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan siswa yang diberi model 
pembelajaran konvensional. 
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