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ABSTRAK 

 

Fitri Wulandari,2020. Keefektifan Model Pembelajaran Think Pair Share Dengan 

Pendekatan Kontekstual Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta 

Didik Materi Himpunan Kelas VII. Skripsi Program Studi Pendidikan Matematika 

, Universitas Muhammadiyah Semarang, Pembimbing I, Iswahyudi Joko S, S.Si., 

M.Pd.,II Dwi Sulistyaningsih, S.Si., M.Pd. 

 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi himpunan khususnya soal cerita 

operasi himpunan, karena kemampuan pemecahan masalah masih rendah. Selain 

itu rendahnya motivasi belajar dan keaktifan peserta didik. Salah satu upaya untuk 

menangani masalah tersebut yaitu peneliti menawarkan model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) dengan pendekatan kontekstual dengan tujuan 

mengetahui ketuntasan peserta didik dalam kemampuan pemecahan masalah  

mengetahui pengaruh motivasi dan keaktifan peserta didik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah materi himpunan menggunakan model pembelajaran TPS 

dengan pendekatan kontekstual dan mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian dilakukan di 

SMP N 2 Pringapus dengan populasi peserta didik kelas VII. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan purposive sampling . Sampel yang digunakan 

yaitu kelas VII A , kelas VII B  dan kelas VII C .Penelitian ini menggunakan dua 

variabel bebas yaitu motivasi dan keaktifan, serta variabel terikat yaitu pemecahan 

masalah. Uji ketuntasan yang digunakan yaitu uji regresi, uji pihak kiri. Uji yg 

dilakukan untuk beda rata-rata adalah uji kesamaan varian dan uji dua pihak. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik yang menggunakan model TPS dengan pendekatan kontekstual mencapai 

ketuntasan baik secara individual maupun klasikal. Rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik mencapai 80,00. Presentase ketuntasan peserta 

didik lebih dari 85% yaitu 87,097% atau sebanyak 27 peserta didik dari 31 peserta 

didik sudah mencapai ketuntasan kemampuan pemecahan masalah, adanya 

pengaruh motivasi dan keaktifan terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran TPS dengan pendekatan kontekstual sebesar 

52,3%,terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah antara kelas 

yang menerapkan model TPS dengan pendekatan kontekstual dengan kelas yang 

menerapkan model pembelajaran ekspositori.  
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