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ABSTRACT. The research problems are; 1) Can the use of the Think Pair Share learning method 

improve student learning outcomes in English with the Simple Present Continous material in Class 

VIII-1 of SMP Negeri 1 Keumala? and 2) Can using the Think Pair Share Model increase student 

motivation and activities? This research uses classroom action research (PTK) which is conducted in 

two cycles. The subjects of this study were class VIII-1 students of SMP Negeri 1 Keumala Pidie 

Regency in the odd semester of the 2018/2019 academic year. Data obtained through the results of 

formative tests, observation sheets of student learning activities, and teacher activities. The results 

showed that the average results of the evaluations that were carried out in each cycle turned out to be 

quite good. In the first cycle, the student's average score was 63.57 with a student activity level of 

68.33% and teacher activity reaching 65%. Whereas in the second cycle obtained an average score of 

78.13 with a student activity level of 85% and teacher activity 91.66%. English subjects, simple present 

countinuos material. 
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ABSTRAK. Masalah penelitian ini adalah; 1) Apakah melalui Penggunaan metode pembelajaran Think 

Pair Share dapat meningkatkan Hasil belajar Bahasa Inggris materi Simple Present Continous Siswa di 

Kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Keumala? dan 2) Apakah melalui Penggunaan Model Think Pair Share 

dapat meningkatkan motivasi dan aktifitas siswa? Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas 

(PTK) yuang dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-1  SMP Negeri 

1 Keumala Kabupaten Pidie semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Data dipeoleh melalui hasil tes 

formatif, lembar observasi kegiatan belajar siswa, dan aktivitas guru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil evaluasi yang telah dilakukan pada setiap siklus, ternyata terjadi peningkatan yang 

cukup baik. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu 63,57 dengan tingkat aktivitas siswa 

68,33% dan aktivitas guru mencapai 65%. Sedangkan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 78,13 

dengan tingkat aktivitas siswa 85 % dan aktivitas guru 91,66 %.. Simpulan dari penelitian ini adalah 

Penggunaan Model Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 

1 Keumala  pada mata pelajaran bahasa Inggris materi simple present countinuos. 

 

Kata Kunci: Model Think Pair Share, hasil belajar, Bahasa Inggris 

 

 

PENDAHULUAN 

Model Think Pair Share adalah 

suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong 

siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. Dengan menggunakan 

pembelajaran Model Think Pair Share 

yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yaitu serta dapat 

menumbuhkan cara berfikir siswa dari 

pengetahuan yang diperoleh siswa dari 

hasil belajar, dan dapat memberikan 

pembelajaran yang berpengaruh dalam 

memahami  pembelajaran  bahasa inggris.  

Dari  26  siswa  di  di SM P Negeri 1 

Keumala Penguasaan kemampuan Bahasa 
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Inggris (language skill) merupakan sebuah 

syarat mutlak yang harus dimiliki di era 

komunikasi dan globalisasi saat ini. 

Pembelajaran Bahasa Inggris (Language 

Learning) di jenjang SMP merupakan 

materi pokok sebagai bagian dari fungsi 

pengembangan diri siswa dalam bidang 

Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni yang  

diharapkan setelah menamatkan studi, 

Mereka mampu tumbuh dan berkembang 

menjadi individu yang cerdas, terampil 

dan berkepribadian sebagai bekal hidup di 

masa mendatang. 

Kenyataannya, kerja kelompok 

sering dianggap kurang efektif. Berbagai 

sikap dan kesan negatif memang 

bermunculan dalam pelaksaan metode kerja 

kelompok. Jika kerja kelompok tidak 

berhasil, siswa cenderung saling 

menyalahkan. Sebaliknya jika berhasil, 

muncul perasaan tidak adil. Siswa yang 

pandai/rajin merasa rekannya yang kurang 

mampu telah membonceng pada hasil kerja 

mereka. Akibatnya, metode pembelajaran 

yang seharusnya bertujuan mulia, yakni 

menanamkan rasa persaudaraan dan 

kemampuan bekerja sama, justru bisa 

berakhir dengan ketidakpuasaan dan 

kekecewaaan. Bukan hanya guru dan siswa 

yang merasa pesimis mengenai penggunaan 

metode kerja kelompok, bahkan kadang-

kadang orang tua pun merasa was-was jika 

anak mereka dimasukkan dalam satu 

kelompok dengan siswa lain yang dianggap 

kurang seimbang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

diatas, maka masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah; 1) Apakah melalui 

Penggunaan metode pembelajaran Think 

Pair Share (TPS) dapat meningkatkan Hasil 

belajar Bahasa Inggris materi Simple 

Present Continous Siswa di Kelas VIII-1 

SMP Negeri 1 Keumala? dan 2) Apakah 

melalui Penggunaan Model Think Pair 

Share dapat meningkatkan motivasi dan 

aktifitas siswa? 

Sesuai dengan permasalahan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk; 1) Tujuan 

Umum untuk meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Inggris di Kelas VIII-1 SMP Negeri 

1 Keumala  tahun ajaran 2018/2019 yang 

ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah 

siswa yang memperoleh hasil belajar 

Bahasa Inggris  yang optimal, 2) Tujuan 

Khusus untuk menjelaskan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran melalui melalui 

Penggunaan Model Think Pair Share yang 

dapat meningkatkan hasil belajar  Bahasa 

Inggris Materi Simple Present Continous 

siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Keumala   

Tahun ajaran 2018/2019 

Dari hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis untuk muncul teori-

teori baru guna peningkatan mutu 

pendidikan, disamping itu hasil penelitian 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya, 2) Manfaat Praktis; Bagi 

siswa; Memperolah cara belajar Bahasa 

Inggris yang lebih efektif, yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan guru. 

Bagi guru; Menambah pengetahuan dalam 

mengembangkan metode mengajar materi 

pembelajaran bahasa inggris. Bagi Sekolah; 

Sebagai nilai tambah dan perbaikan materi 

pembelajaran. 

  

 

KAJIAN TEORI 

Dalam proses pembelajaran 

menurut Kosasih (2007:52), “tipe hasil 
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belajar yang diterapkan dapat dicapai siswa 

penting untuk diketahui oleh guru, agar 

guru pada tahap selanjutnya dapat 

mendesain pembelajaran secara tepat dan 

penuh makna. Tipe hasil belajar yang 

dimaksud perlu nampak dalam perumusan 

tujuan pembelajaran, sebab tujuan itulah 

yang akan dicapai oleh proses pembelajaran 

ada tiga klasifikasi (1) belajar sebagai 

proses, (2) belajar sebagai hasil, (3) belajar 

sebagai fungsi”. 

Menurut Gagne (Sagala, 2005:17), 

hasil belajar dapat berupa keterampilan 

ketrampilan intelektual yang 

memungkinkan seseorang dapat 

berinteraksi dengan lingkungannya melalui 

penggunaan simbol-simbol atau gagasan-

gagasan, strategi-strategi, kognitif yang 

merupakan proses-proses kontrol dan 

dikelompokkan sesuai fungsinya. 

Strategi think pair share ini 

berkembang dari penelitian belajar 

kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali 

dikembangkan oleh Frang Lyman dan 

Koleganya di universitas Maryland sesuai 

yang dikutip Arends (1997),menyatakan 

bahwa think pair share merupakan suatu 

cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi 

bahwa semua resitasi atau diskusi 

membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan, 

dan prosedur yang digunakan dalam think 

pair share dapat memberi siswa lebih 

banyak waktu berpikir, untuk merespon dan 

saling membantu. Guru memperkirakan 

hanya melengkapi penyajian singkat atau 

siswa membaca tugas, atau situasi yang 

menjadi tanda tanya . Sekarang guru 

menginginkan siswa mempertimbangkan 

lebih banyak apa yang telah dijelaskan dan 

dialami .Guru memilih menggunakan 

think-pair-share untuk membandingkan 

tanya jawab kelompok keseluruhan. 

Langkah-langkah model 

pembelajaran Think Pair and Share adalah 

sebagai berikut: 1) Guru menyampaikan 

inti materi dan kompetensi yang ingin 

dicapai, 2) Siswa diminta untuk berfikir 

tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru, 3) Siswa diminta 

berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan 

hasil pemikiran masing-masing, 4) Guru 

memimpin pleno kecil diskusi, tiap 

kelompok mengemukakan hasil diskusinya, 

dan 5) Berawal dari kegiatan tersebut, Guru 

mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang 

belum diungkapkan para siswa. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas 

VIII-1 SMP Negeri 1 Keumala  Dipilihnya 

sekolah ini sebagai tempat meneliti, karena 

peneliti sendiri adalah sebagai guru Bahasa 

Inggris SMP Negeri 1 Keumala   pada tahun 

ajaran 2018/2019. Subjek yang dimaksud 

tindakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 1 

Keumala  yang berjumlah 26 siswa. Siswa 

tersebut tercatat sebagai siswa-siswi Kelas 

VIII-1 semester I tahun pelajaran 

2018/2019. 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 1 

Keumala  tahun ajaran 2018/2019 . Data 

penelitian diperoleh dari hasil observasi 

berupa data kualitatif dan data kuantitatif 

yang dikumpulkan dari hasil pengamatan 

terhadap langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran, hasil tes, dan pemahaman 

dalam percakapan sehari-hari. 
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Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

catatan lapangan, lembar kerja siswa, tes 

tertulis, dan dokumen. Validasi hasil belajar 

dikenakan pada instrumen penelitian yang 

berupa  tes. Validasi ini meliputi validasi 

teoretis dan validasi empiris. 

Analisis data dilakukan dalam hal 

sebagai berikut: 1) Menilai ulangan atau tes 

formatif. Peneliti melakukan penjumlahan 

nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa 

yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif, 2) 

Ketuntasan belajar. Ada dua kategori 

ketuntasan belajar yaitu secara perorangan 

dan secara klasikal, dan 3) Lembar 

observasi, meliputi observasi pengelola 

pendekatan Model Think Pair Share dan 

observasi aktifitas guru dan siswa 

Sesuai dengan jenis penelitia yang 

digunakan yaitu penelitian tindakan kelas 

atau PTK. Penelitian tindakan kelas yang 

sering disebut “classroom action research” 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

di dalam kelas melalui refleksi diri dengan 

tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru. Penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan dengan menggunakan model 

desain model PTK Kemmis S. and Mc. 

Taggart yang melalui beberapa langkah 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi.  

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Dikarenakan peneliti sebagai guru 

di SMP Negeri 1 Keumala  maka langkah 

awal yang dilakukan adalah mengajarkan 

bahasa Inggris materi Simple Present 

Continous kepada siswa Kelas VIII-1 

dengan menggunakan metode 

konvensional, tanpa menggunakan media. 

Peneliti merasa sedikit kewalahan karena 

banyak siswa yang asyik berbicara, jalan 

mondar-mandir dan tidak serius mengikuti 

proses pemelajaran. Sehingga peneliti lebih 

lelah karena kadang apa yang disampaikan 

tidak ada respon dari siswa. Para siswa 

lebih banyak diam dan tidak memahami apa 

yang disampaikan oleh guru. 

Peneliti melihat ketika proses 

pembelajaran belum memanfaatkan alat 

bantu mengajar atau media gambar 

sehingga siswa tidak tertarik mengikuti 

pembelajaran. Hanya beberapa siswa saja 

yang terlihat aktif saat mengikuti pelajaran, 

sedangkan sebagian besar lainnya diam, dan ada 

juga yang sama sekali tidak memperhatikan 

pelajaran. Akibatnya, hasil tes akhir belajar  

yang dilakukan didapatkan hasil yang 

sangat memprihatinkan. Dari jumlah 26 

siswa hanya sebanyak 12 atau 46,87  % 

siswa yang mendapatkan nilai di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65. 

Berikut hasil perolehan nilai sebelum 

melakukan penelitian tindakan kelas. 

 

Deskripsi Siklus I 

Perencanaan 

1. Melihat kurikulum, dan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(terlampir) 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan  

3. Menyiapkan LKS (terlampir) 

4. Menyusun lembar instrument yang 

akan digunakan oleh observer sebagai 

acuan penilaian dan pengamatan 

tindakan para siswa (terlampir) 
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Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti 

melaksanakan pembelajaran sesuai dalam 

rencana pembelajaran. Peneliti 

menyampaikan materi berdasarkan urutan 

langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

disusun dalam RPP yang secara garis besar 

seperti berikut:   

Kegiatan Pendahuluan 

1. Tanya jawab mengenai nama-nama 

benda yang ada di ruang kelas. 

2. Tanya jawab mengenai waktu 

(pengucapan jam). 

3. Tanya jawab mengenai alamat tempat 

tinggal siswa. 

 Kegiatan Inti 

1. Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari 

dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber. 

2. Menggunakan beragam pendekatan 

pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain. 

3. Membiasakan peserta didik berbicara 

bahasa Inggris yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

4. Memfasilitasi peserta didik melalui 

pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis. 

5. Memberi kesempatan untuk berpikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa takut. 

6. Memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik. 

7. Memberikan konfirmasi terhadap hasil 

eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber. 

8. Memfasilitasi peserta didik melakukan 

refleksi untuk memperoleh  

Kegiatan Penutup 

Bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti bersama 

observer yang juga teman sejawat 

menganalisis proses kegiatan pembelajaran 

dan hasil belajar siswa. Analisis  ini  

dilakukan  untuk  mengukur  sejauh mana 

tingkat keaktifan, kerja sama dan kreatifitas 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Selain itu juga menganalisis 

kekurangan-kekurangan dan kelebihan 

peneliti dalam mengajar.  Hasil  

pengamatan  terhadap  kegiatan  siswa  

selama  kegiatan  pembelajaran pada siklus 

I sudah menunjukan hasil yang lebih baik, 

artinya terjadi perubahan dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dibandingkan dalam 

kegiatan belajar sebelumnya. 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) pada pelajaran Bahasa Inggris pada 

siklus I belum tercapai seperti yang 

diinginkan sedangkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan pada 

pelajaran Bahasa Inggris Model Think Pair 

Share Materi Simple Present Continous. 

Adapun hasil belajar pada tindakan siklus I 

disajikan pada data sebagai berikut:  

Tabel 2 Perolehan Data Hasil 

Belajar Siklus I 

N

o 

Kriteri

a 

Jumla

h data 

(Rent

ang 

Nilai) 

Jumla

h 
% 

Nil

ai 

rata

-

rata 

kel

as 
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Perolehan nilai rata-rata 

pada siklus I dapat juga disajikan 

pada tabel berikut; 

Tabel 3 Rata-Rata Hasil Tes Siklus I  

No Keterangan Nilai 

1 Nilai Tertinggi

  

80 

2 Nilai Terendah 45 

3 Jumlah Nilai  1690 

4 Nilai Rata-rata 65.00 

 

Disamping hasil belajar yang 

tertera pada tabel di atas, ternyata aspek 

yang mendapatkan kriteria kurang baik 

adalah tingkat motivasi siswa. Hal ini 

merupakan suatu kelemahan yang terjadi 

pada siklus I dan akan dijadikan bahan 

kajian untuk refleksi dan revisi yang akan 

dilakukan pada siklus II.  Hasil pengamatan 

terhadap motivasi siswa seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel 4 Pengamatan Terhadap Motivasi 

Siswa Pada Siklus I 

N

o   

Aktivitas 

siswa yang 

diamati 

Jumla

h 

Siswa 

% 

1 Mendengarka

n/ 

memperhatik

an penjelasan 

guru 

12 
70,5

8 % 

2 Bekerja 

dengan 

sesama 

anggota 

kelompok 

11 
64,7

1 % 

3 Membaca 

buku 
13 

76,4

7 % 

4 Diskusi antar 

siswa/ antara 

siswa dengan 

guru 

8 
47,0

5 % 

5 Menyajikan 

hasil 

pembelajaran 

12 
70,5

8 % 

6 Menyajikan/ 

menanggapi 

pertanyaan/ 

ide 

10 
58,8

2 % 

7 Menulis yang 

relevan 

dengan KBM 

11 
64,7

1 % 

8 Merangkum 

pembelajaran 
8 

47,0

5 % 

 Jumlah 84 
494,1

1 % 

 Rata-Rata 
10,5 

61,7

6 % 

Berdasarkan tabel di atas tampak 

aktivitas siswa yang paling dominan adalah 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru yaitu 76,47 %. Sedangkan 

presentasinya yang paling kecil adalah 

diskusi antar siswa/ antara siswa dengan 

guru yaitu 47,05 %. 

Pada siklus I, secara garis besar 

kegiatan belajar mengajar dengan metode 

belajar kelompok sudah dilaksanakan 

dengan baik, walaupun peran guru masih 

cukup dominan untuk memberikan 

penjelasan dan arahan, karena metode 

tersebut masih dirasakan baru oleh siswa. 

Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar pada siklus I ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi 

untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam merevisi tindakan pada siklus 

berikutnya diantaranya adalah; 

1) Guru perlu lebih terampil dalam 

memotivasi siswa dan lebih jelas 

dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Dimana siswa 

diajak untuk terlibat langsung 
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dalam setiap kegiatan yang akan 

dilakukan. 

2) Guru perlu mendistribusikan 

waktu secara baik dengan 

menambahkan informasi-

informasi yang dirasa perlu dan 

memberi catatan 

3) Guru harus lebih terampil dan 

bersemangat dalam memotivasi 

siswa sehingga siswa bisa lebih 

antusias. 

Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

diskusi yang dilakukan observer dan guru, 

ditemukan beberapa kelemahan yang 

ditemukan pada pelaksanaan tindakan kelas 

pada siklus I. Kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan pada siklus I yaitu: 1) Masih  ada 

siswa yang kurang menunjukkan respon 

positif pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, dan 2) Masih ada siswa yang 

tidak memperhatikan pelajaran, mengobrol, 

bercanda dengan teman sebangku, tidak 

berani bertanya dan acuh tak acuh terhadap 

materi pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. 

 

Deskripsi Siklus II 

Perencanaan   

 Adapun persiapan yang dilakukan 

peneliti ada siklus II ini adalah 

mempersiapkan bahan atau materi ajar yang 

digunakan dalam proses pemebelajaran 

antara lain; 1) Menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan langkah-langkahnya yang sesuai 

dengan Model Think Pair Share Materi 

Simple Present Continous  dengan lebih 

mengaktifkan siswa, 2) Menyusun LKS 

yang akan diselesaikan siswa, 3) 

Menyediakan alat dan bahan yang 

diperlukan seperti beberapa gambar 

kalimat, 4) Menyusun teks berbentuk 

Simple Present Continous, 5) Menyusun 

soal evaluasi akhir, 6) Menyusun lembar 

instrument aktivitas guru dan siswa, dan 7) 

Peneliti  juga meminta 2 orang teman guru 

untuk menjadi observer. 

Pelaksanaan 

Kegiatan pada tahap ini peneliti 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

skenario yang telah disusun dalam rencana 

pembelajaran. Peneliti menyampaikan 

materi berdasarkan urutan langkah-langkah 

pembelajaran. Adapun kegiatan yang akan 

dilakukan pada tahap ini adalah: 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Tanya jawab mengenai nama-nama 

benda yang ada di ruang kelas 

2. Tanya jawab mengenai waktu 

(pengucapan jam) 

3. Tanya jawab mengenai alamat tempat 

tinggal siswa. 

Kegiatan Inti 

1. Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari 

dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber; 

2. Membiasakan peserta didik berbicara 

bahasa Inggris yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

3. Memfasilitasi peserta didik melalui 

pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis; 

4. Memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik, 

5. Memberikan konfirmasi terhadap hasil 

eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber, 

Kegiatan Penutup 
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Bersama-sama dengan peserta didik 

dan/atau sendiri membuat rangkuman/ 

simpulan  pelajaran. 

Pengamatan 

 Guru sebagai peneliti dan 

observer melakukan pengamatan terhadap 

tindakan. Pengamatan tindakan ini 

dilakukan untuk mengamati kegiatan siswa 

dalam kegiatan belajar sampai mengerjakan 

lembar kerja dan evaluasi. Adapun 

pengamatan dilakukan menggunakan 

lembar pengamatan yang telah disiapkan, 

guna untuk mengetahui sejauh mana 

pembelajaran dngan menggunakan 

penerapan Model Think Pair Share Materi 

Simple Present Continous dapat 

meningkatkan hasil siswa pada pelajaran 

tersebut.  

Dalam observasi ini merupakan 

semua kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenali, merekam, dan 

mendokumentasikan setiap indikator dari 

proses dan hasil yang dicapai baik yang 

ditimbulkan oleh tindakan terencana 

maupun akibat sampingannya. 

Dari pengamatan yang dilakukan 

observer telah terjadi peningkatan aktivitas 

yang cukup signifikan baik siswa maupun 

guru dibandingkan siklus I. Berikut 

perolehan nilai hasil Bahasa Inggris Model 

Think Pair Share Materi Simple Present 

Continous pada siswa Kelas VIII-1 SMP 

Negeri 1 Keumala  

Tabel 5 Perolehan Data Hasil Belajar 

Siklus II 

N

o. 

Kriteri

a 

Jumla

h Data 

(Rent

ang 

Nilai) 

Juml

ah 
% 

Nil

ai 

rata

-

rata 

kel

as 

1. 

 

 

Belum 

menca

pai 

KKM 

 

60-64 

 

 

 

2 

oran

g 

 

 

 

 

4,5

5  

% 

 

 

 

74,

55 

2 

Sudah 

menca

pai 

KKM 

 

65-

100 

24 

oran

g 

95,

45 

% 

Perolehan nilai rata-rata pada 

Siklus II dapat juga disajikan pada 

tabel berikut; 

Tabel 6 Rata-Rata Hasil Tes Siklus II 

No Keterangan Nilai 

1 Nilai Tertinggi

  

100 

2 Nilai Terendah 60 

3 Jumlah Nilai  1938 

4 Nilai Rata-rata 74,55 

Peningkatan hasil belajar seperti 

yang tertera pada tabel di atas, tidak 

terlepas dari meningkatnya motivasi belajar 

siswa. Dengan meningkatnya motivasi 

belajar, hal ini dapat mempengaruhi hasil 

belajar sisiwa. Tingkat motivasi siswa pada 

siklus II ini sudah cukup baik, dimana 

sudah terjadi peningkatanyang sudah 

sangat memuaskan dibandingkan pada 

pembelajaran sebelum diberikan tindakan 

dan siklus I. 

Hasil pengamatan terhadap motivasi siswa 

pada siklus II dapat disajikan  pada tabel 

berikut : 

 

 

Tabel 7 Pengamatan Terhadap Motivasi 

Siswa Pada Siklus II 

No 

Aktivitas 

siswa yang 

diamati 

Jumlah 

Siswa 
% 

1 Mendengarkan/ 

memperhatikan 

penjelasan guru 

16 
92,86 

% 

2 Bekerja dengan 

sesama anggota 

kelompok 

15 
88,23 

% 
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3 Membaca buku 
13 

76,47 

% 

4 Diskusi antar 

siswa/ antara 

siswa dengan 

guru 

15 
88,23 

% 

5 Menyajikan 

hasil 

pembelajaran 

14 
82,35 

% 

6 Menyajikan/ 

menanggapi 

pertanyaan/ ide 

16 
78,57 

% 

7 Menulis yang 

relevan dengan 

KBM 

14 
82,14 

% 

8 Merangkum 

pembelajaran 
15 

88,23 

% 

 Jumlah 118 
694,11 

% 

 Rata-Rata 
14,75 

86,76 

% 

Berdasarkan rekapitulasi perelehan 

nilai pada siklus I dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 

78,13 dengan tingkat ketuntasan 24 siswa 

atau mencapai 93,75%. Sementara tingkat 

aktivitas siswa siklus I rata-rata adalah 

85%. Dan rata-rata aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan 

penerapan Model Think Pair Share Materi 

Simple Present Continous pada siklus II 

adalah sebesar mencapai 91,66%. 

Refleksi 

Pada tahap ini observer dan guru 

sebagai peneliti mulai mengadakan refleksi 

tindakan, ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana kekurangan dan kelebihan 

peneliti dalam pembelajaran. Untuk itu 

dalam kegiatan ini  terjadi tanya jawab 

antara peneliti yaitu guru dengan observer 

menyangkut hal-hal yang diamati observer. 

Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil yang dicapai pada siklus II 

sehingga dapat diambil satu kesimpulan 

apakah penelitian sudah cukup berhasil di 

siklus II atau memang perlu dilanjutkan ke 

siklus berikutnya. 

Namun secara garis besar 

penelitian yang dilakukan pada siklus ini 

sudah tampak hasil yang menggembirakan. 

Karena pada siklus ini telah menunjukkan 

tingkat aktivitas guru sudah cukup baik 

dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan Model Think Pair 

Share Materi Simple Present Continous. 

Demikian juga aktivitas siswa sudah cukup 

baik.  

 

Pembahasan  

Perkembangan psikis anak usia 

SMP Negeri 1 Keumala  masih dalam 

katagori berfikir konngkrit.  Usia SMP 

adalah usia diamana anak masih cederung 

bermain dan bebas. Oleh karena itu sudah 

seyogyanya guru harus mampu merancang 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan  

phisik dan psikis mereka. PenerapanModel 

Think Pair Share Materi Simple Present 

Continous adalah salah satu pendekatan 

yang memberikan siswa keleluasan untuk 

belajar, dimana dengan pendekatan ini 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bisa belajar dari temannya. Dengan 

demikian konsep yang mereka peroleh 

tentang Simple Present Continous  bukan 

hanya dari guru tetapi juga dari teman 

merekan. Dan ini bisa mempengaruhi 

ingatan mereka terhadap penguasaan 

konsep tersebut. 

Berdasarkan paparan hasil 

penelitian tindakan yang sudah dilakukan 

selama dua  siklus dengan nilai yang di 

dapat pada rata-rata hasil evaluasi yang 

telah dilakukan pada setiap siklus, ternyata 

terjadi peningkatan yang cukup baik pada 

setiap siklus yang dilaksanakan dimana 
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pada siklus I diperoleh nilai rata-rata siswa 

yaitu 63,57 dengan tingkat aktivitas siswa 

68,33% dan aktivitas guru mencapai 65%. 

Sedangkan pada siklus II memperoleh nilai 

rata-rata 78,13 dengan tingkat aktivitas 

siswa 85% dan aktivitas guru 91,66 %. 

Dengan penerapan Model Think 

Pair Share  dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris materi Simple Present Continous  

siswa lebih bersemangat dan termotivasi 

dalam mengikuti proses pembelajran dan 

berdampak pada meningkatnya perolehan 

nilai rata-rata hasil belajar serta ketuntasan 

belajar siswa terutama terjadi pada 

pelaksanaan tindakan siklus II. Oleh karena 

itu peneliti bersama observer bersepakat 

untuk tidak perlu melanjutkan tindakan 

pada siklus berikutnya  karena hasil yang 

dicapai pada siklus II sudah melebihi nilai 

KKM yang telah ditentukan dan tingkat 

ketuntasanpun hampir mencapai 100%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penggunaan Model Think Pair 

Share dapat meningkatkan kemampuan 

siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 1 Keumala  

pada semester I tahun pelajaran 2018/2019 

. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui 

evaluasi/ test tulis dengan rata-rata nilai 

siswa pada siklus pertama 62,72 meningkat 

pada siklus ke 2 menjadi 70,12. 

Penggunaan Model Think Pair 

Share dan media pembelajaran dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

prosentase keaktifan siswa pada siklus 

pertama sebesar 40,90% meningkat pada 

siklus kedua menjadi 70,73%. 

Perhatian guru terhadap 

peningkatan mutu pendidikan Bahasa 

Inggris khususnya perlu ditingkatkan demi 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

Keterampilan Berbicara sangat essensial 

dihubungkan dengan aspek pengembangan 

diri siswa ke depan. Model pembelajaran 

yang variatif hendaknya selalu dicoba 

sebagai upaya menciptakan proses 

pembelajaran aktif, inovatif, komunikatif, 

efektif dan menyenangkan sesuai dengan 

prinsip PAIKEM. Guru hendaknya 

mengembangkan model pembelajaran yang 

efektif, efisien dan menyenangkan yang 

dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran Bahasa Inggris untuk 

meningkatkan kompetensi berbicara 

mereka. 
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