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  ABSTRAK 

Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting bagi kehidupan dan juga 

bagi kemajuan zaman dengan merubah sikap dan tingkah laku yang di inginkan 

dengan cara belajar. Pendidik dan peserta didik saling berinteraksi melalui 

pembelajaran sehingga mempunyai tujuan pendidikan yang diinginkan, seperti 

pada artikel (Soekidjo, 2003) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat dan konsep-konsep, mengubah 

sikap dan persepsi, dan menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru. Dalam 

menunjang proses pembelajaran, selain bahan ajar, alat peraga juga 

mempunyai peran penting dalam suatu proses pembelajaran. Salah satu 

kelebihan kemampuan alat peraga menurut (Hamalik, 1994:51) adalah alat 

yang digunakan untuk membantu peserta didik melakukan perbuatan belajar, 

sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan efektif maka dari itu 

peneliti menggunakan alat peraga lingkaran (alpeling) sebagai media 

pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan alpeling pada materi lingkaran di 

kelas VIII-A SMP Darul Islam Gresik  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VIII yang berjumlah 32 peserta didik. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, tes dan angket dengan instrument 

penelitian lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran, lembar pengamatan 

aktivitas peserta didik, soal tes hasil belajar dan angket respon peserta didik  

Hasil analisis data menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dikategorikan sangat baik, aktivitas peserta didik dalam 

menggunakan alat peraga lingkaran (alpeling) telah memenuhi kriteria aktif, 

hasil belajar peserta didik dengan 45,62% dinyatakan tuntas, dan untuk respon 

peserta didik terhadap pembelajaran dengan 89,45% dinyatakan respon mereka 

positif. Dari empat indikator tersebut, semua indikator telah tercapai maka 

penggunaan alat peraga lingkaran (alpeling) pada materi lingkaran dikelas 

VIII-A SMP Darul Islam Gresik dinyatakan efektif. 
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