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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran pendekatan Think Pair Share melalui supervisi observasi 

kelas. Penelitian dilaksanakan 3 siklus, yang masing-masing siklus terdiri 4 
kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek 
Penelitian adalah 5 orang guru Sejarah di 5 sekolah binaan, yaitu SMA Negeri 1 

Paciran, SMAN 1 Kembangbahu, SMAN 1 Bluluk, SMA Muhammadiyah 1 Babat, 
dan SMA Mazra’atul Ulum Paciran semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

Setelah dilakukan penelitian, maka Teknik supervisi observasi kelas yang 
dilakukan peneliti/pengawas sekolah, mampu meningkatkan kemampuan para 
guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif model Think Pair Share. Hal ini 

dibuktikan dengan kemampuan guru pada siklus I yang hanya 51,6 % naik 
menjadi 72,4 % pada siklus II, dan menjadi 86,6 % pada siklus III. Untuk itulah 

peneliti menyarankan agar Pengawas sekolah diharapkan sering melakukan 
supervisi observasi kelas untuk perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh para 
guru di Sekolah Binaan. 

 
Kata Kunci: Kemampuan Guru, Pembelajaran, kooperatif model Think Pair 

Share,  Supervisi Observasi Kelas. 
 
PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan interaksi antar siswa. Dari sini 

siswa akan melakukan komunikasi aktf dengan sesama temannya. Dengan 
komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan 
mudah karena “siswa lebih mudah memahami penjelasan dari kawannya dibanding 

penjelasan dari guru karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih 
sejalan dan sepadan”. (Sulaiman dalam Wahyuni 2011 : 2). Penelitian juga 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memliki dampak yang amat positif 
terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. (Muhammad Nur, 2010:2). 

Pete Tschumi dari Universitas Arkansas Little Rock dalam (Soetomo. 

2013:46) memperkenalkan suatu ilmu pengetahuan pengantar pelajaran komputer 
selama tiga kali, yang pertama siswa bekeraja secara individu, dan dua kali secara 

kelompok. Dalam kelas pertama hanya 36% siswa yang mendapat nilai C atau 
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lebih baik, dan dalam kelas yang bekerja secara kooperatif ada 58% dan 65% 
siswa yang mendapat nilai C atau lebih baik. (Felder, 2008:14). 

Pada sisi lain, Boardman dalam (Sudjana, N dan Ibrahim. 2010) 

mengemukakan bahwa tanggungjawab kepala sekolah dan juga pengawas sekolah 
sebagai supervisor (pembina) guru-guru mencakup kegiatan dalam membimbing 

guru agar dapat memahami lebih jelas tentang masalah-masalah dan kebutuhan 
murid dan kemudian membantu menyelesaikannya. 

Namun demikian dalam praktek pembelajaran di sekolah selama ini, guru 

kurang mengembangkan pembelajaran kooperatif dengan menekankan komunikasi 
antar siswa. Kepala Sekolah dan juga pengawas sekolah kurang memberi 

pembinaan kepada guru serta kurang membantu guru mengatasi kesulitan 
mengajarnya, kurang memberi bimbingan kecakapan mengajar yang lebih baik 
dengan menggunakan berbagai metode mengajar, berbagai pendekatan, dan media 

pembelajaran. 
Berdasarkan paparan tersebut di atas maka peneliti ingin mencoba 

melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam 
Mengelola Pembelajaran pendekatan kooperatif model ‘Think Pair Share’ Melalui 
Supervisi Observasi Kelas Pada Sekolah Binaan Kabupaten Lamongan”. 

 
Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimana Meningkatkan Kemampuan Guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan pendekatan kooperatif model Think Pair Share melalui Supervisi 
Observasi Kelas ? 

2. Bagaimanakan dampak penerapan pembelajaran kooperatif model Think Pair 
Share terhadap prestasi belajar siswa ?  
 

Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 
pendekatan kooperatif model Think Pair Share melalui supervisi observasi 
kelas. 

2. Untuk mengetahui dampak penerapan pembelajaran kooperatif model Think 
Pair Share terhadap prestasi belajar siswa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan Guru 

Secara profesional guru dalam proses pembelajaran memiliki tugas utama, 
yaitu: 1) menyusun program pengajaran, 2) melaksanakan program pengajaran, 3) 

melakukan evaluasi, 4) melakukan analisis hasil evaluasi, dan 5) melakukan 
program perbaikan dan pengayaan. Disamping itu untuk menunjang keberhasilan 
profesionalnya, guru juga dituntut cakap dalam aktivitas sosial dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. 
Sehubungan dengan tugas mengajar guru, Armstrong, Deton dan Savage  

dalam (Rusman, 2010: 325-326), mengemukakan 5 katagori ketrampilan mengajar 
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yang perlu dikuasainya, yaitu: 1) ketrampilan menspesifikasi tujuan performansi, 
2) ketrampilan mendiagnosis murid, 3) ketrampilan menggunakan strategi 
pengajaran, 4) ketrampilan berinteraksi dengan murid, dan 5) ketrampilan menilai 

aktivitas pengajaran. 
Selanjutnya Dirjen Dikti Kemdikbud (2008) merumuskan salah satu aspek 

untuk mengobservasi kemampuan guru adalah kemampuan mengajar. 
Kemampuan mengajar yang dimaksud adalah, meliputi: menyiapkan ruang, alat 
bantu belajar dan sumber belajar, melaksanakan tugas harian kelas, melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, mengelola interaksi kelas, serta bersikap terbuka dan luwes  
 

Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa 
untuk bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. 

(Felder, 2008: 2). Wahyuni (2011 : 8) menyebutkan bahwa pembelajaran 
kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Sependapat 
dengan pernyataan tersebut Setiyaningsih (2011 : 8) mengemukakan bahwa 
metode pembelajaran kooperatif memusatkan aktifitas siswa untuk bekerjasama 

dalam proses pembelajaran. 
Dari 3 pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 

kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa 
ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerjasama dalm memecahkan 
masalah. Kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah hiterogen. Dalam 

pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya sebagai obyek belajar tetapi sebagai 
subyek belajar karena mereka dapat berkreasi secara maksimal dalam proses 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena pembelajaran kooperatif merupakan metode 
altrenatif dalam mendekati permasalahan, mampu mengerjakan tugas besar, 
meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial, serta perolehan kepercayaan 

diri. 
Pembelajaran kooperatif (Johnson, Johnson dan Smit dalam Felder (2008 : 

2) mempunyai unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Unsure-unsur tersebut sebagai 
berikut a) Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 
berenang bersama”. b) Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain 

dalam kelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dalam 
mempelajari materi yang dihadapi. c) Para siswa harus berpandangan bahwa 

mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. d) Para siswa harus membagi tugas 
dan berbagai tanggung jawab sama besarnya diantara para anggota kelompok. e) 
Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. f) Para siswa berbagi 
kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerjasama selama 

mereka belajar. g) Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara 
individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Model Think Pair Share 

Model ini memiliki banyak kesamaan dengan model yang lain, namun 

model ini memberikan penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang 
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dirancang untuk memenuhi pola interaksi siswa. Struktur ini menghendaki siswa  
bekerja saling membantu dalam kelompok kecil.   

Sesuai dengan namanya maka ada tiga tahapan yang dilkukan yaitu a) 

Thinking berarti guru mengajukan pertanyaan dan siswa diminta memikirkannya 
b) Pairing berarti guru meminta siswa berpasangan untuk mendiskusikan apa yang 

telah dipikirkannya. c) Sharing berarti guru meminta kepada pasangan tersebut 
untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah dibicarakan.  

 

Teknik Supervisi Observasi Kelas 

Ada sejumlah teknik supervisi yang dikemukakan oleh para ahli sesuai 

dengan sudut pandang dan latar belakang keilmuan mereka. Teknik-teknik 
supervisi nantinya diharapkan mampu memiliki dampak positif terhadap 
terbentuknya sikap dan kemampuan/kinerja guru.  

Mengenai teknik supervisi dapat digolongkan dua kelompok yaitu teknik-

teknik yang bersifat kelompok, yaitu teknik yang digunakan oleh supervisor 

terhadap guru dalam suatu kelompok. (Sahertian Piet dan Frans Mataheru, 
Hariwung, A.J., 2011).  Teknik ini penerapannya antara lain melalui pertemuan 
orientasi dan penyesuaian bagi guru-guru baru, pertemuan dalam rapat guru baik 

secara rutin maupun insidental, dan tukar menukar pengalaman (sharing) antar 
guru dalam sebuah pertemuan yang sudah dipersiapkan 

Teknik-teknik yang bersifat individual, yang penerapannya antara lain 
melalui: Kunjungan kelas (Class Visitation), yaitu supervisi yang dilakukan 
dengan cara supervisor datang ke kelas dimana guru sedang mengajar. Kunjungan 

kelas terdiri dari 3 macam yaitu kunjungan supervisor tanpa pemberitahuan kepada 
guru sebelumnya, kunjungan kelas dengan memberitahukan kepada guru 

sebelumnya, dan kunjungan atas dasar permintaan guru kepada supervisor.  
(Sahertian Piet A dan Frans Mataheru, dalam Hariwung, A.J., 2011). Observasi 
Kelas (Class Observation), yaitu supervisor meneliti suasana kelas selama 

pelajaran berlangsung, agar memperoleh data yang obyektif agar dapat digunakan 
untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 

tugas mengajarnya, baik dalam hal kegiatan guru dan siswa, penggunaan alat dan 
bahan pelajaran, sikap dan penampilan guru dalam penggunaan metode, dan 
lingkungan sosial dan fisik sekolah, maupun  penunjang lainnya. (Sahertian Piet A 

dan Frans Mataheru, dalam Hariwung, A.J., 2011). Serta percakapan pribadi 
(Individual Conference), yaitu supervisor atau kepala sekolah bekerjasama dengan 

guru-guru untuk memecahkan masalah profesional guru yang dihadapi dalam 
PBM (Pidarta Made, 2010). Dengan percakapan pribadi antara guru dengan 
supervisor diharapkan dapat terjalin hubungan insani yang baik. Hubungan ini 

apabila tumbuh dapat menjadi prasyarat yang paling efektif untuk mensukseskan 
supervisi pengajaran di sekolah. 

Observasi kelas merupakan salah satu teknik dalam supervisi. Dengan teknik 
ini seorang observer (dalam hal ini tenaga pengawas / kepa la sekolah) meninjau, 
mengamati, memperhatikan dan mencatat data dan fakta baik kuantitatif maupun 

kualitatif yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan PBM di kelas.  
(Margono, S. 2008) 
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Melakukan pengamatan atau observasi memiliki makna tidak sekedar 
melihat atau mengamati aktivitas guru, melainkan lebih dari itu, yaitu dengan cara 
melibatkan semua indera, logika, strategi, dan instrumen yang telah divalidasi 

(Margono, S. 2008).  
Hal terpenting lainnya mengapa teknik supervisi observasi kelas dipilih 

untuk mensupervisi guru adalah: a) yang diamati keseluruhan proses belajar 
mengajar dalam satu pertemuan, dan bukan sampel-sampel PBM yang diinginkan, 
b) untuk mengetahui aktivitas belajar mengajar secara keseluruhan, bukan untuk 

mengetahui aktivitas-aktivitas khusus, c) supervisor tidak boleh berpartisipasi 
dalam PBM, d) dilakukan pada waktu pelajaran berlangsung. (Nurtain, 2009) 

 
METODE PENELITIAN 

Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian  

Subyek penelitian adalah para guru Sejarah kelas XI-IPS dari 5 SMA Negeri 
dan Swasta wilayah binaan kabupaten Lamongan, yaitu SMA Negeri 1 Paciran, 

SMA Negeri 1 Kembangbahu, SMA 1 Bluluk, SMA Muhammadiyah 1 Babat, dan 
SMA Mazra’atul Ulum Paciran. Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini 
dilaksanakan di sekolah binaan peneliti sebagai pengawas sekolah, yaitu di 5 

(lima) SMA Negeri dan swasta di kabupaten Lamongan, yaitu:SMA Negeri 1 
Paciran, SMA Negeri 1 Kembangbahu, SMA 1 Bluluk, SMA Muhammadiyah 1 

Babat, dan SMA Mazra’atul Ulum Paciran. Penelitian dilaksanakan pada semester 
genap tahun pelajaran 2016/2017, tepatnya pada bulan Februari sampai dengan 
April 2017.  

Rancangan Penelitian  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yiatu penelitian tindakan, maka 

peneliti ini meggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 
(dalam Margono, S. 2008), yaitu berbentuk spiral dari siklus yan satu  ke siklus 
yang berikutnya. Setiap siklus meliputi Planning (rencanan), Action (tindakan), 

Observation (pengamatan), dan Reflection (refleksi). Langkah pada siklus 
berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Sebelum masuk siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa 
identifikasi permasalahan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan di 5 Sekolah Binaan kabupaten 

Lamongan, sehingga jenis penelitiannya akan dirancang dengan menggunakan 
penelitian tindakan sekolah (School Action Research). Penelitian tindakan adalah 

suatu pengkajian terhadap suatu permasalahan dengan ruang lingkup yang tidak 
terlalu luas yang berkaitan dengan perilaku seseorang atau kelompok orang 
tertentu, disertai dengan penelaahan yang diteliti terhadap suatu perlakuan tertentu 

dan mengkaji sejauh mana dampak perlakuan itu terhadap perilaku yang sedang 
diteliti (Nata Wijaya, 2007).  

Penelitian ini difokuskan pada penyempurnaan kegiatan pengelolaan 
pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan kooperatif model ‘Think 
Pair Share yang dilakukan oleh guru. Jadi penelitian tindakan ini berupaya untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dan ketrampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pendekatan kooperatif model ‘Think Pair Share, sehingga 
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kinerja guru dalam proses pembelajaran di kelas juga dapat meningkat dengan 
baik. 

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan diatas, maka penelitian ini diawali 

dengan kunjungan peneliti ke sekolah subyek penelitian untuk memberikan 
informasi kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran tentang konsep 

pengelolaan pembelajaran pendekatan kooperatif model ‘Think Pair Share’ di 
kelas yang dilakukan melalui penelitian tindakan, dan peneliti mengajak untuk 
dapatnya dilakukan upaya perbaikan kegiatan pembelajaran, sehingga ada 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
pendekatan kooperatif model ‘Think Pair Share’, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.. 
Penelitian ini dilakukan siklus demi siklus sesuai dengan konsep penelitian 

tindakan, direncanakan ada 3 sampai 4 siklus untuk tiap-tiap sekolah. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini deperoleh melalui observasi 
pengelolaan pembelajaran kooperatif model Think Pair Share, observasi aktifitas 
siswa dan guru dan  angket motivasi siswa. 

 
Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 
mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan 

pendekatan kooperatif model ‘Think Pair Share’ juga untuk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran. (Natawijaya, Rochman, (2010)) 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan guru 
dalam menerapkan pembelajaran pendekatan kooperatif model ‘Think Pair Share  

setiap putarannya dilakukan dengan teknik statistik deskriptif penskoran dan 
persentase hasil-hasil pengamatan setiap siklus. (Natawijaya, Rochman, (2010) 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu seperti 

pada lembar observasi pengolahan pembelajaran koooperatif model Think Pair 
Share. Untuk menentukan tingkat kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran pendekatan kooperatif model Think Pair Share, menggunakan 
kriteria skor sbb: 

1: Tidak baik, 2 : Kurang baik, 3 : Cukup baik, 4 : Baik, 5 : Sangat Baik 

Untuk menghitung persentase angket digunakan rumus sebagai berikut : 
               Z 

   P  =                      Dimana    P : Persentase 
               n         Z : Alternatif jawaban (A, B, C) 
     n : Jumlah responden 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan 

pengelolaan pembelajaran koooperatif model Think Pair Share yang digunakan 
untuk mengetahui perkembangan tingkat kemampuan guru dari siklus ke siklus 

dalam mengelola pembelajaran dan data pengamatan aktivitas siswa dan guru pada 
waktu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pendekatan kooperatif model ‘Think 
Pair Share’. 

 
Siklus I 

Setelah dilaksanakan penelitian siklus I, maka hasil-hasil pengamatan 
Kemampuan Guru dalam Pengelolaan pembelajaran pendekatan pembelajaran 
koooperatif model Think Pair Share hasil-hasilnya sebagaimana tertera dalam 

table dibawah ini: 
Tabel  1. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Pengelolaan 

Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Koooperatif model Think Pair Share 

di Sekolah Binaan pada Siklus 1 

No Jenis Kegiatan Guru 
Has il Pengamatan di 5 Sekolah Binaan 

A B C D E Rt-2 

I Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan  

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

2 

2 

 

 

2 

3 

 

 

2 

2 

 

 

3 

3 

 

 

2 

2 

 

 

2.2 

2.4 

B. Kegiatan inti 

1. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan 

bersama siswa 

2. membimbing siswa melakukan kegiatan 

3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil 

kegiatan dalam kelompok 

4. Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 

penyelidikan  

5. Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan menemukan konsep 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2.6 

 

2.8 

 

3.0 

 

2.4 

 

2.6 

 C. Penutup 

1. Membimbing siswa membuat rangkuman  

2. memberikan evaluasi  

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

2 

 

2 

3 

 

2.8 

2.8 

II Pengelolaan waktu 2 2 2 2 3 2.2 

III Antusiasme kelas  

1. Siswa antusias 

2. Guru antusias  

 

3 

3 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

2.2 

3.0 

JUMLAH 33 31 32 30 29 31 

% Ketercapaian Per Sekolah 55 52 53 50 48 51.6 

% Ketercapaian Rata-Rata Keseluruhan 51.6 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Keterangan :  

A= SMAN 1 Paciran 
B= SMAN 1 Kembangbahu 
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C= SMA 1 Bluluk 
D= SMA Muhammadiyah 1 Babat 
E= SMA Mazra’atul Ulum Paciran 

Berdasarkan tabel diatas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang 
baik adalah memotivasi siswa, pengelolaan waktu, dan siswa antusias. Hal ini 

nanti akan digunakan untuk bahan perbaikan pada pembelajaran siklus II.  
Disamping itu dalam pembelajaran pada siklus I ini peran guru masih cukup 
dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan karena model tersebut masih 

dirasakan baru oleh siswa. Hasil berikutnya adalah tes formatif siswa seperti 
terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Hasil tes formatif sis wa pada siklus 1 

No Uraian  Has il siklus 1 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar  

70,45 

155 dari 220 siswa 

70,45 

       Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada siklus I secara klasikal siswa 
belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 

70,45%  lebih kecil dari prosentae ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%.  
 

Siklus II 

Setelah pelaksanaan siklus II, maka hasil-hasil pengamatan yang dilakukan 
oleh peneliti/pengawas sekolah kepada guru saat melakukan kegiatan 

pembelajaran Sejarah dengan model pembelajaran pendekatan koooperatif model 
Think Pair Share sesuai pokok bahasan yang direncanakan. sebagaimana tertera 
dalam table di bawah ini: 

Tabel  3. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Pengelolaan 

Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Koooperatif  

Model Think Pair Share di Sekolah Binaan pada siklus II 

No Jenis Kegiatan Guru 

Has il Pengamatan di 5 Sekolah 

Binaan 

A B C D E Rt-2 

I Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan  

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

3 

3 

 

 

3 

4 

 

 

3 

3 

 

 

4 

4 

 

 

3 

3 

 

 

3.2 

3.4 

 B. Kegiatan inti 

1. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan 

bersama siswa 

2. membimbing siswa melakukan kegiatan 

3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil 

kegiatan dalam kelompok 

4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mempresentasikan hasil penyelidikan  

5. Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan menemukan konsep 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3.6 

 

3.8 

 

4.0 

 

3.4 

 

3.6 
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Lanjutan Tabel  3. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam 

Pengelolaan Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Koooperatif  

Model Think Pair Share di Sekolah Binaan pada siklus II 

 C. Penutup 

1. Membimbing siswa membuat rangkuman  

2. memberikan evaluasi  

 

4 

5 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

3 

 

3 

4 

 

3.8 

4.0 

II Pengelolaan waktu 3 3 3 3 4 3.2 

III Antusiasme kelas  

1. Siswa antusias 

2. Guru antusias  

 

4 

5 

 

4 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

3.4 

4.2 

JUMLAH 47 44 44 42 41 43.6 

% Ketercapaian Per Sekolah 78 73 73 70 68 72.4 

% Ketercapaian Rata-Rata Keseluruhan 72.4 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Keterangan :  
A= SMAN 1 Paciran 

B= SMAN 1 Kembangbahu 
C= SMA 1 Bluluk 

D= SMA Muhammadiyah 1 Babat 
E= SMA Mazra’atul Ulum Paciran 

Berdasarkan tabel diatas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang 

baik pada siklus II adalah pada aspek memotivasi siswa, dan pengelolaan waktu, 
sedang aspek siswa antusias sudah mengalami kenaikan yang cukup berarti. Dan 

akan diperbaiki pada siklus III. Hasil berikutnya adalah tes formatif siswa seperti 
terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No Uraian  Has il siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar  

75,68 

180 dari 220 siswa 

81,82 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar  
secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 
Adanya peningkatan hasil belajara siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga 
pada pertemuan berikutnya siswa lebih termortivasi untuk belajar.  

 
Siklus III 

Setelah dilaksanakan penelitian siklus III, maka hasil-hasil pengamatan 

terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran koooperatif model Think Pair 
Sharehasil-hasilnya tertera dalam table dibawah ini: 
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Tabel 5. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Pengelolaan 

Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Koooperatif  

Model Think Pair Share di Sekolah Binaan pada siklus II1 

No Jenis Kegiatan Guru 

Has il Pengamatan di 5 Sekolah 

Binaan 

A B C D E Rt-2 

I Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan  

Memotivasi siswa 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

4 

3 

 

 

3 

5 

 

 

4 

4 

 

 

4 

5 

 

 

4 

3 

 

 

3.8 

4.0 

B. Kegiatan inti 

Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan bersama 

siswa 

Membimbing siswa melakukan kegiatan 

Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan 

dalam kelompok 

Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mempresentasikan hasil penyelidikan  

Membimbing siswa merumuskan kesimpulan 

menemukan konsep 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4.4 

 

4.4 

 

4.6 

 

4.2 

 

4.4 

C. Penutup 

Membimbing siswa membuat rangkuman  

memberikan evaluasi  

 

5 

5 

 

4 

5 

 

5 

4 

 

4 

4 

 

4 

5 

 

4.4 

4.6 

II Pengelolaan waktu 4 3 5 4 5 4.2 

III Antusiasme kelas  

Siswa antusias 

Guru antusias  

 

5 

5 

 

5 

4 

 

5 

4 

 

4 

5 

 

4 

4 

 

4.6 

4.4 

JUMLAH 53 50 55 50 52 52.1 

% Ketercapaian Per Sekolah 88 83 92 83 87 86.6 

% Ketercapaian Rata-Rata Keseluruhan 86.60 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Keterangan :  

A= SMAN 1 Paciran 
B= SMAN 1 Kembangbahu 

C= SMA 1 Bluluk 
D= SMA Muhammadiyah 1 Babat 
E= SMA Mazra’atul Ulum Paciran 

Dari hasil pengamatan pada siklus III, bahwa rata-rata kemampuan guru-
guru di 5 Sekolah Binaan dalam menerapkan pembelajaran pendekatan kooperatif 

model think pair share adalah 86,60%, yang berarti sudah tergolong baik, dan 
bahkan sudah mendekati tercapainya tujuan diadakannya PTS ini., sehingga sudah 
tidak diperlukan lagi pembelajaran pada siklus IV. Hasil berikutnya adalah tes 

formatif siswa seperti terlihat pada tabel berikut : 
Tabel 6. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus III 

No Uraian  Has il siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar  

82,27 

195 dari 220 siswa 

88,64 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
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Hasil pada siklus III ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. 
Adanya peningkatan hasil belajara pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya 
peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model 

Think Pair Share sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran 
seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami meteri yang telah 

diberikan. 
 

Pembahasan  

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share dalam setiap siklus mengalami 
peningkatan, yaitu dari rata  51,6% pada siklus I, dan pada siklus II naik menjadi 
72,4%, serta pada siklus III menjadi 86,60%.  Hal ini berdampak positif terhadap 

prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata 
siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.  

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 
langkah-langkah pembelajaran kooperatif model Think Pair Share dengan baik. 
Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul diantaranya aktivitas membimbing 

dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, 
menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana 

prosentase untuk aktivitas diatas cukup besar. 
 
Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 
model Think Pair Share memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Hal ini dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap 
materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan 
III) yaitu masing-masing 70,45%, 81,82%, dan 88,64%. Pada siklus III ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal telah tercapai.  
Peningkatan ketuntasan belajar siswa dari siklus ke siklus sebagaimana 

tersebut diatas berbanding linear dengan peningkatan kemampuan guru dalam 
menerapkan Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair Share, yaitu pada siklus I 
rata-rata kemampuan guru 51,6%, siklus II meningkat menjadi 72,4%, dan pada 

siklus III meningkat menjadi 86,6%. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi prosentase penerapan 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share berdampak positif semakin besar 
prosentase ketuntasan belajar siswa. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, 
dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 

1. Teknik supervisi observasi kelas yang dilakukan peneliti/pengawas sekolah 
sebanyak mampu meningkatkan kemampuan para guru dalam mengelola 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share. Hal ini dibuktikan dengan 
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kemampuan guru pada siklus I yang hanya 51,6% naik menjadi 72,4% pada 
siklus II, dan menjadi 86,6% pada siklus III.  

2. Pembelajaran dengan kooperatif model Think Pair Share memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan 
peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(70,45%), siklus II (81,82%), dan siklus III (88,64%) 
 
Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya, maka 
disarankan  sebagai berikut : 

1. Pengawas sekolah diharapkan sering melakukan supervisi observasi kelas untuk 
perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru di Sekolah Binaan 

2. Guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa 

diterapkan dengan model pembelajaran kooperatif model Think Pair Share 
dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal.  
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