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Abstrak– Model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah model yang membuat 
peserta didik menanggapi serta saling membantu. TPS juga sangat berpotensi dalam 

membina karakter mandiri dan komunikatif siswa dalam belajar. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) membina karakter mandiri siswa melalui penerapan model 

kooperatif tipe TPS, (2) membina karakter komunikatif siswa melalui penerapan 
model kooperatif tipe TPS, (3) mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan 

model kooperatif tipe TPS, (4) menganalisis hubungan antara karakter mandiri dan 

komunikatif dengan hasil belajar siswa melalui penerapan model kooperatif tipe TPS. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Eksperimen Semu dan desain Time Series 
di kelas VIII SMP Negeri 24 Banjarmasin. Teknik pengumpulan data ada Tes dan 

observasi. Data yang didapat diuji melalui korelasi berganda. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa: (1) penerapan model kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran 

matematika dapat membina karakter mandiri siswa, (2) penerapan model kooperatif 
tipe TPS dalam pembelajaran matematika dapat membina karakter komunikatif siswa, 

(3) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat mengubah hasil siswa 

menjadi lebih baik dari pertemuan pertama dengan kategori kurang menjadi lebih baik 

pada pertemuan keenam, dan (4) terdapat hubungan positif antara karakter mandiri 

dan karakter komunikatif siswa dengan hasil belajar siswa.  

Kata kunci: model pembelajran kooperatif tipe TPS, mandiri, komunikatif, hasil 

belajar.    

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah proses penghayatan budaya yang diberikan pada diri seseorang dan masyarakat agar 
menjadikan mereka menjadi perilaku yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana 
strategis dalam pembentukan karakter. Referensi [1] Sistem nasional berfungsi “menumbuhkan potensi dan 
membentuk perilaku serta kebudayaan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya kemampuan siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.” Pentingnya menanamkan pendidikan karakter pada masa saat ini 
disebabkan menurunnya karakter budi pekerti terutama dikalangan peserta didik. Apalagi memasuki usia 
remaja yang rentan dengan perilaku yang menyimpang saat memasuki sekolah menengah pertama, maka 
dari itu perlu menanamkan karakter yang bagus agar dapat menjadi perilaku yang bagus pula jika terjun ke 
masyarakat. 

Referensi [2] adapun 18 nilai karakter penanaman nilai-nilai di lingkungan sekolah diantaranya 
karakter mandiri dan komunikatif. Referensi [3] mandiri adalah perilaku siswa ketika mengerjakan tugas 
mereka tidak mudah bergantung pada orang lain. Sedangkan komunikatif merupakan perbuatan yang 
menunjukkan rasa suka bercakap, berteman, dan bermufakat dengan orang lain. 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan pada saat praktik pengajaran di sekolah yang dilaksanakan di 
SMP Negeri 24 Banjarmasin serta hasil diskusi dengan guru matematika yang ada di sekolah bahwa ketika 
siswa diminta untuk ke depan kelas menyelesaikan permasalahan yang diberikan mereka masih rendah rasa 
percaya dirinya. Kemudian ketika menyelesaikan tugas masih banyak yang menantikan jawaban dari 
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temannya dan saat peserta didik kurang memahami materi yang diajarkan mereka diam saja tidak 
menanyakan pada pengajarnya maupun peserta didik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya 
karakter mandiri dan komunikatif siswa. Adapun salah satu model yang dapat membina karakter mandiri 
dan komunikatif adalah model tipe TPS.  

Model tipe TPS adalah pembelajaran yang menghantarkan siswa untuk berpendapat serta saling 
membantu [4]. TPS dapat menumbuhkan karakter mandiri siswa melalui pertanyaan yang terkait dalam 
materi pelajaran. Sedangkan karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan cara membiasakan peserta 
didik untuk berani menanyakan masalah yang kurang mereka pahami dan lain sebagainya. Dari hasil 
penelitian [5] menyebutkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS mampu mengembangkan 
karakter mandiri dan hasil belajar siswa. Menggunakan model kooperatif tipe TPS dirasa tepat untuk 
dijadikan solusi kurangnya karakter mandiri peserta didik.  

Maka dari itu dilaksanakan penelitian yang bertujuan yaitu: (1) membina karakter mandiri siswa 
melalui penerapan model kooperatif tipe TPS, (2) membina karakter komunkatif siswa melalui penerapan 
model kooperatif tipe TPS, (3) untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan model kooperatif 
tipe TPS, (4) untuk menganalisis hubungan antara karakter mandiri dan komunikatif dengan hasil belajar 
siswa melalui penerapan model kooperatif tipe TPS. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian dilaksanakan menggunakan Eksperimen semu. Desain dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah time series design, dimana dalam desain ini memerlukan satu kelas saja sehingga tidak 

memerlukan kelas kontrol. Dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 6 kali dengan pola pada Gambar 1 [6]. 

 
Gambar 1. Pola Time Series Design 

Keterangan: 

X : Perlakuan (model TPS) yang dilakukan sampai 6 kali 

O : Pengukuran (pengukuran diulang sampai 6 kali) 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang diambil peneliti adalah semua peserta didik kelas VIII di SMPN 24 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2017/2018 yang memiliki 8 kelas. Sedangkan sampel yang dipilih peneliti adalah kelas VIII B 

berdasarkan teknik Purposive Sampling. Hal tersebut saran dari pengajar mata pelajaran matematika. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ada observasi dan tes. Observasi dilaksanakan agar mendapatkan data dalam proses 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung mengenai karakter mandiri dan komunikatif melalui model 

kooperatif tipe TPS. Sedangkan tes digunakan untuk mengetahui nilai siswa setelah dilaksanakannya 

pembelajaran matematika menggunakan model tipe TPS. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dibuat oleh peneliti adalah lembar observasi dan soal tes. Lembar observasi dibuat 

sebagai panduan dalam melakukan observasi di kelas mengenai karakter mandiri dan komunikatif melalui 

pembelajaran matematika model kooperatif tipe TPS. Adapun indikator-indikator  pada lembar observasi 

untuk karakter mandiri dan komunikatif seperti pada [7] Tabel 1. 
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Tabel 1. Indikator Karakter Mandiri dan Komunikatif 

 
Karakter Indikator 

Mandiri Memberikan pendapat tentang permasalahan yang dibahas dalam kelompoknya. 

Merumuskan hipotesis/penjelasan yang mungkin terkait masalah yang dibahas 
dalam kelompoknya. 

Mencari/mengumpulkan informasi dengan cara sendiri 

Mencatat dengan sungguh-sungguh sesuatu yang dibaca, diamati dan didengar 
untuk kegiatan kelas 

Tidak menyontek pekerjaan temannya. 

Karakter Indikator 

Komunikatif Bekerjasama dalam kelompok di kelas 

Bertanya kepada guru 

Bertanya kepada teman sekelompok 

Menyampaikan pendapat dalam diskusi di kelas 

Memberikan bantuan kepada teman sekelompok dalam menerangkan tugas 

Sistem penilaian menggunakan skor dari 1-5 dengan ketentuan: 1 = BT, 2 = MT, 3 = MB, 4 =SB, 5 = 

MK. Sedangkan untuk soal tes berupa soal uraian. 

E. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan analisis berupa statistika inferensial dan deskriptif. Statistika deskriptif  adalah: 

(1) analisis data karakter mandiri dan komunikatif, (2) analisis data hasil belajar siswa. Adapun pedoman 

penskoran karakter mandiri dan komunikatif yang digunakan dengan kriteria terlihat pada  Tabel 2 [3]. 

Tabel 2. Pedoman Penskoran Nilai Karakter 

 
Skor Keterangan Kategori 

1 Belum Terlihat 
Apabila peserta didik belum ada tingkah laku yang dikemukakan pada 
indikator karna belum mengerti arti dari nilai itu. 

2 Mulai Terlihat 
Apabila peserta didik belum konsisten namun mulai menunjukkan perilaku 
yang dinyatakan dalam indikator dan adanya kesadaran dan mendapat 
penguatan lingkungan terdekat. 

3 
Mulai 

Berkembang 
Apabila peserta didik sudah menunjukkan perilaku yang disebutkan pada 
indikator dan mulai koheren. Juga sudah ada lingkungan yang lebih luas. 

4 
Sudah 

Berkembang 
Apabila peserta didik telah sering menunjukkan tingkah laku yang 
dikemukakan pada indikator secara koheren. 

5 
Menjadi 

Kebiasaan 
Apabila peserta didik terus menerus menunjukkan tingkah laku berdasarkan 
pada indikator secara koheren, ini juga sudah tumbuh kematangan moral. 

Nilai karakter mandiri dan komunikatif dapat dihitung dengan ketentuan [8] : 

 
 

Keterangan: 

Skor maksimal karakter mandiri   = 5  5 = 25 

Skor maksimal karakter Komunikatif = 5  5 = 25 

 

Tabel 3 Kategori Karakter Mandiri dan Komunikatif 

 
Nilai Kategori 

0-20 Belum Terlihat 

21-40 Mulai Terlihat 

41-60 Mulai Berkembang 

61-80 Sudah Berkembang 

81-100 Menjadi Kebiasaan 

Hasil klarifikasi dari nilai karakter mandiri dan komunikatif siswa yang diperoleh dapat 

dipresentasikan dengan rumus [6] yaitu: 

 
Keterangan: 

 : Angka persentase 

  : Jumlah skor aktual (diperoleh dari jumlah hasil tranformasi observasi) 

  : Jumlah skor yang ideal (banyak siswa) 
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Sedangkan rumus secara individu untuk penilaian hasil belajar peserta didik [8] yaitu: 

 

Nilai yang didapat kemudian diinterprestasikan dengan kategori yang diberikan [9] Tabel 4. 

Tabel 4 Interpretasi Hasil Belajar Siswa 
 Nilai Kategori 

90 – 100 SB 

80 – 89  B 

70 – 79 C 

< 70 K 

Hasil kategorisasi dari hasil belajar siswa yang didapat bisa dipresentasekan dengan rumus [6] yaitu: 

 
Dengan: 

    : Jumlah skor aktual (diperoleh dari jumlah hasil transformasi observasi) 

    : Jumlah skor yang ideal (banyak siswa) 

    : Angka Persentase 

Kemampuan hasil belajar yang didapat oleh siswa dapat dilihat melalui rumus mean yang dirumuskan 

[6] dengan: 

 
Keterangan: 

 : mean (rata-rata) 

 : jumlah data  

  : data/nilai 

N : banyak data 

Statistika inferensial menggunakan uji normalitas yang dipergunakan untuk melihat data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji tersebut diamati dari nilai sig  jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

sig < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesisnya yaitu: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Setelah itu maka dapat dilanjutkan dengan uji korelasi. Uji korelasi adalah untuk mengetahui arah 

korelasi dua variabel serta besarnya pengaruh oleh variabel yang independent terhadap variabel lainnya 

[10]. Korelasi berganda yang dilakukan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya ada dua. Korelasi 

berganda memiliki dua variabel atau lebih secara bersamaan dengan variabel lain dan suatu nilai yang 

dapat memberikan kuatnya hubungan [11]. Kriteria keputusan dapat dilihat dari nilai sig jika sig > 0,05 

maka H0 diterima dan H1 ditolak kemudian jika nilai sig < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Uji 

korelasi hipotesisnya adalah: 

H0 :  

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai karakter mandiri dan komunikatif siswa dengan   

hasil belajar 

H1 :  

Terdapat hubungan yang signifikan antara nilai karakter mandiri dan komunikatif siswa dengan hasil 

belajar 

Adapun rumus korelasi berganda [10] yaitu: 
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Kekuatan hubungan, -1 sampai 1 merupakan nilai koefisien dari korelasi, arahnya ada positif (+) dan 

negatif (-). Korelasi positif sempurna jika r = 1  maka hubungannya searah. Jika X tinggi, maka Y tinggi. 

Korelasi negatif sempurna jika r = -1, maka terjadi korelasi yang bertolak belakang antara variabel X dan 

Y. Jika X tinggi berarti variabel Y rendah. [7]. Hasil analisis dapat diamati pada tabel output correlations 

yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel terikat (hasil belajar) dengan variabel bebasnya 

(karakter mandiri dan komunikatif). Adapun tabel untuk interpretasi koefisien korelasi dapat diamati pada 

Tabel 5. 

Tabel 5 Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan fokus untuk mengembangkan karakter mandiri dan karakter komunikatif 
siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini berlangsung selama enam kali pertemuan 
dengan materi statistika dengan menggunakan model TPS.  

Hasil penelitian berupa data nilai karakter mandiri dan karakter komunikatif siswa yang didapat dari 
observasi selama proses pembelajaran dan hasil belajar diperoleh dari tes evaluasi setiap akhir pertemuan. 
Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah 34 siswa.  

Adapun kategorinya yaitu: BT, MT, MB, SB, dan MK yang dapat digunakan untuk menganalisis 
karakter mandiri siswa. Data bagian nilai karakter mandiri siswa dari awal sampai pertemuan terakhir dari 
Tabel 6. 

Tabel 6. Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Nilai Karakter Mandiri Siswa 

Nilai 

Pertemuan ke- 

Kategori 1 2 3 4 5 6 

f f f f f f 

0 – 20 0 0 0 0 0 0 Belum Terlihat 

21 – 40 20 17 9 3 1 0 Mulai Terlihat 

41 – 60 14 17 20 12 7 1 Mulai Berkembang 

61 – 80 0 0 5 19 19 21 Sudah Berkembang 

81 – 100 0 0 0 0 7 12 Menjadi Kebiasaan 

Jumlah 34 34 34 34 34 34  

 
Berdasarkan Tabel 6 karakter mandiri siswa dengan penerapan model kooperatif tipe TPS dapat kita 

ketahui bahwa karakter mandiri siswa mengalami perubahan dari pertemuan kepertemuan. Sejak 
pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dapat dilihat bahwa tidak ada siswa yang dikategorikan 
belum terlihat karakter mandirinya, berarti semua siswa pada dasarnya sudah memiliki karakter mandiri 
tetapi masih rendah. Kemudian analisis data karakter komunikatif dari pertemuan pertama sampai 
pertemuan enam terlihat dari Tabel 7. 

             Tabel 7 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Nilai Karakter Komunikatif Siswa 

Nilai 

Pertemuan ke- 

Kategori 1 2 3 4 5 6 

f f f f f f 

0 – 20 4 0 0 0 0 0 Belum Terlihat 

21 – 40 21 21 6 0 0 0 Mulai Terlihat 

41 – 60 9 13 20 19 19 3 Mulai Berkembang 

61 – 80 0 0 8 14 13 27 Sudah Berkembang 

81 – 100 0 0 0 1 2 4 Menjadi Kebiasaan 

Jumlah 34 34 34 34 34 34  

 
Berdasarkan Tabel 7 karakter komunikatif siswa dengan penerapan model kooperatif tipe TPS 

pertemuan pertama yang mendominasi adalah kategori mulai terlihat. Namun pada pertemuan pertama 
kategori belum terlihat ada empat orang berarti masih ada beberapa siswa yang kurang karakter 
komunikatifnya.  

Kemudian untuk data distribusi frekuensi nilai hasil belajar siswa dari pertemuan awal sampai 
pertemuan terakhir dari Tabel 8. 
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Tabel 8 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Nilai Kategori 

Pertemuan ke- 

1 2 3 4 5 6 

f f f f f f 

90-100 Sangat Baik 2 2 2 1 9 26 

80-89 Baik 5 5 9 21 9 8 

70-79 Cukup 7 8 9 4 14 0 

<70 Kurang 20 19 14 8 2 0 

Jumlah 34 34 34 34 34 34 

Rata-Rata 59,55 61,61 70,0 75,58 80,73 94,26 

 
Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat rata-rata hasil belajar pada pertemuan pertama sampai keenam 

mengalami peningkatan.  

B. Pembahasan 

Karakter mandiri siswa berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran didapat kategori 
karakter mandiri siswa dipertemuan keenam lebih baik dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat 
dan kelima. Karakter mandiri pada pertemuan pertama yang mendominasi adalah kategori mulai terlihat 
yaitu ada 20 siswa. Sedangkan pada pertemuan keenam yang mendominasi adalah kategori sudah 
berkembang yaitu ada 21 siswa. Hal tersebut terjadi karena pembelajaran matematika yang dilaksanakan di 
kelas VIII B SMPN 24 Banjarmasin menggunakan model pembelajaran TPS. Model TPS adalah 
memberikan siswa waktu untuk menanggapi serta saling membantu. Pada saat peserta didik diminta untuk 
berpikir mereka dibiasakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri kemudian pada tahap 
berbagi siswa dibiasakan untuk mandiri menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Model TPS juga 
mempunyai strategi yang secara pasti dapat membantu peserta didik banyak waktu dalam berpikir, dan 
saling membantu [12].  

Karakter mandiri pada pertemuan pertama banyak siswa yang terdapat pada kategori mulai terlihat. Hal 
tersebut terlihat sebagian siswa masih banyak yang tidak mendengarkan, mengamati dan memahami apa 
yang dipelajari dan masih kurang mandiri untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudian pada 
pertemuan kedua kategori mulai terlihat mulai menurun namun penurunannya sedikit, tetapi terus ada 
peningkatan pada kategori mulai berkembang. Begitu juga dengan pertemuan ketiga, pertemuan keempat 
sampai pertemuan keenam. Pertemuan keenam yang mendominasi adalah sudah berkembang. Hal ini 
terlihat ketika mereka mau mendengarkan, mengamati dan memikirkan penyelesaian pada permasalahan 
yang diberikan. Kemudian mau bertanya pada saat mengalami kesulitan serta pada saat presentasi mereka 
mandiri menjelaskan pekerjaanya dengan baik tanpa bantuan guru untuk menjelaskannya kepada teman-
temannya. Berdasarkan hal tersebut diambil simpulan bahwa terjadi peningkatan pada karakter mandiri 
siswa dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Dapat diketahui bahwa yang awalnya kategori yang 
mendominasi mulai terlihat menjadi sudah berkembang.  

Kemudian untuk karakter komunikatif hasil observasi selama proses pembelajaran didapat kategori 
karakter komunikatif di pertemuan keenam lebih baik dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 
kelima. Karakter komunikatif yang awalnya didominasi oleh kategori mulai terlihat meningkat menjadi 
kategori sudah berkembang. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembelajaran matematika yang 
menggunakan TPS. TPS adalah pembelajaran yang tidak hanya dapat melatih kemandirian siswa tetapi 
juga dapat membiasakan peserta didik untuk berani mengemukakan dan menghargai pendapat teman [4]. 
Ketika siswa berpasangan atau berkelompok dengan teman sebelahnya siswa dibiasakan untuk bekerja 
sama serta memberikan pendapat. Siswa dibiasakan untuk berani bertanya mengenai hal-hal yang kurang 
mereka mengerti, serta membiasakan siswa untuk meminta penjelasan kepada guru ketika mengalami 
kesulitan. Kemudian pada saat presentasi siswa dibiasakan untuk mengemukakan pendapatnya.  

Dari tahapan-tahapan model kooperatif tipe TPS. Karakter komunikatif siswa dioptimalkan pada tahap 
siswa berpasangan atau berkelompok dengan teman sebelahnya yaitu setiap siswa bekerja sama dan 
mereka dituntut untuk aktif berdiskusi dengan kelompoknya atau pasangannya. Kemudian pada tahap 
berbagi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil diskusinya kepada temannya dimana teman yang lain juga 
mengungkapkan pendapatnya dan berani menanggapi jika kurang paham atau memiliki jawaban yang 
berbeda dari jawaban temannya. 

Karakter komunikatif pada pertemuan pertama dan kedua didominasi oleh kategori mulai terlihat. Hal 
ini terlihat bahwa hanya beberapa siswa saja yang bekerja sama dengan kelompoknya atau pasangannya 
dan juga beberapa siswa yang kurang karakter komunikatifnya. Pertemuan ketiga yang mendominasi 
adalah mulai berkembang dan pertemuan keempat yang mendominasi sama saja dengan pertemuan ketiga.  
Kemudian pertemuan kelima dan terakhir didominasi adalah sudah berkembang. Hal ini terlihat ketika 
siswa saling bekerja sama dan berani mengungkapkan pendapatnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut 
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dapat diamati bahwa mengalami peningkatan terhadap karakter komunikatif siswa dari pertemuan awal 
sampai pertemuan terakhir.  

Kemudian untuk hasil belajar adalah nilai evaluasi setiap akhir pertemuan. Mengalami peningkatan 
untuk kategori hasil belajar siswa jika dilihat pada pertemuan pertama ke pertemuan keenam, yaitu dari 
59,55 dengan kategori kurang ke 94,26 menjadi sangat baik. Meskipun pada kenyataannya nilai siswa 
secara individu tidak selalu meningkat yang disebabkan karena perbedaan materi dalam setiap pengukuran. 

Secara keseluruhan dapat diketahui peningkatan pada hasil belajar siswa melalui model TPS, perihal 
terlihat dari hasil nilai rata-rata peserta didik yang meningkat pada pertemuan pertama yaitu 59,55 sampai 
ke pertemuan keenam menjadi 94,26 secara terus menerus akan tetapi peningkatan hasil belajarnya 
bervariasi, yang paling kecil peningkatannya adalah pada pertemuan pertama ke pertemuan kedua. 
Sehingga dapat mengubah hasil belajar peserta didik lebih baik dari pertemuan pertama dengan kategori 
kurang menjadi sangat baik pada pertemuan keenam. 

Sedangkan untuk hubungan karakter mandiri dan komunikatif dengan hasil belajar. Siswa yang 
karakter mandirinya baik, akan berusaha memahami dan mengamati masalah yang diberikan sehingga 
mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mandiri. Referensi [13] mandiri adalah sikap dan 
tingkah laku yang mencerminkan inovasi pada orang lain dalam mengerjakan berbagai tugas maupun 
pemasalahan. Ketika mereka mendapat kesulitan dalam memahami isi pelajaran yang dilihat atau 
dibacanya melalui visual serta daya tangkap maka siswa terlebih dulu untuk mempelajari isi pelajaran 
tersebut. Maka barulah peserta didik menanyakan yang tidak dipahaminya dengan teman, guru atau orang 
lain, sesuai dengan [14] bahwa belajar mandiri itu tidak saja belajar sendiri namun mereka boleh bertanya, 
berdikusi, atau minta penjelasan dari orang lain. Dari mereka bertanya terdapat karakter komunikatif siswa. 
Semakin banyak bertanya maka semakin banyak pula berinteraksi dengan orang lain. Sehingga mereka 
dapat termotivasi untuk belajar. Referensi [15] menyatakan bahwa komunikatif adalah perbuatan yang 
menunjukkan rasa suka bergaul dan bercakap. Karakter mandiri dan komunikatif itu penting karena ketika 
siswa mengalami kesulitan maka mereka mencoba untuk meminta penjelasan kepada guru maupun peserta 
didik lainnya sehingga akan mengasah karakter komunikatif siswa dan jika karakter mandirinya tinggi 
maka karakter komunikatifnya juga akan berkembang. Maka dalam hal ini siswa akan lebih mudah 
memahami suatu materi ketika kedua karakter tersebut berjalan dengan baik, dan juga akan berdampak 
baik terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat korelasi yang kuat antara karakter komunikatif dengan hasil belajar 
sebesar 0,678. Hubungan yang cukup antara karakter mandiri dengan hasil belajar yaitu sebesar 0,460. 
Arah korelasi karakter mandiri dan komunikatif hasilnya adalah positif, berarti korelasi antara variabel X1, 
X2 dan Y searah, yaitu semakin bagus nilai karakter mandiri dan komunikatif maka hasil belajar juga 
semakin bagus. Sehingga dapat diambil suatu simpulan bahwa diperoleh hubungan karakter mandiri dan 
komunikatif dengan hasil belajar.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMPN 24 Banjarmasin maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
(1) Penerapan model kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran matematika dapat membina karakter 

mandiri siswa. 

(2) Penerapan model kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran matematika dapat membina karakter 

komunikatif siswa. 

(3) Hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS mengalami perubahan 

lebih baik dari pertemuan pertama dengan kategori kurang menjadi sangat baik pada pertemuan 

keenam. 

(4) Terdapat hubungan yang positif antara karakter mandiri dan karakter komunikatif siswa dengan hasil 

belajar siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka dikemukakan saran yaitu: 
(1) Bagi siswa 

Melalui penerapan model kooperatif tipe TPS pada pembelajaran matematika diharapkan lebih 

dilatih lagi karakter mandiri dan komunikatifnya agar proses pembelajaran lebih lancar dan prestasi 

belajarnya juga lebih dapat meningkat lagi. 

(2) Bagi guru 

Penerapan model kooperatif tipe TPS pada pembelajaran matematika dapat digunakan sebagai opsi 

untuk pembelajaran dalam membina karakter mandiri dan komunikatif. 
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(3) Bagi sekolah  

Sekolah dapat mempertimbangkan penerapan model kooperatif tipe TPS untuk peningkatan cara 

pengajaran matematika serta diterapkannya pada mata pelajaran lainnya. 

(4) Bagi peneliti 

Mengingat berbagai keterbatasan pada penelitian ini diharapkan terjadinya penelitian lanjutan dengan 

pokok bahasan berbeda namun dengan model pembelajaran yang sama. 
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