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ABSTRAK
Pembelajaran yang dilaksanakan di MTs Radlatul Ulum belum menunjukkan hasil
yang memuaskan, Masalah utama dalam pembelajaran di MTs Radlatul Ulum model
yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, sehingga masalah dalam penelitian ini
membedakan dua model yang belum pernah diterapkan yaitu model pembelajaran TPS
dan STAD terhadap hasil belajar dan keterampilan kerja kolaboratif. Adapun tujuannya
untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran TPS dan STAD terhadap hasil belajar
dan keterampilan kerja kolaboratif siswa kelas VIIA dan VIIB MTs Raudlatul ulum.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu. Penelitian ini
dilaksanakan hampir satu bulan yaitu pada 25 April sampai 16 Mei 2016. Berdasarkan
hasil penelitian yang diperoleh, hasil belajar dan keterampilan kerja kolaboratif siswa
yang diajar menggunakan model TPS dan STAD memiliki perbedaan yang signifikan.
Dapat dilihat dari hasil postest siswa yang diuji menggunakan uji normalitas, uji
homogenitas dan uji independent t-tes diperoleh sig = 0,21 dan α = 0,10 Karena sig <
α maka Ha diterima. Kesimpulan penelitian inii terdapat

perbedaan model

pembelajaran TPS dan STAD terhadap hasil belajar dan keterampilan kerja kolaboratif
siswa kelas VIIA dan VIIB MTs Raudlatul ulum. Saran dalam penelitian diharapkan
guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS, agar dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.
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Kata kunci: Hasil Belajar, Keterampilan Kerja Kolaboratif, Model Think Pair Share
(TPS) dan Model Student Team-Achievement Divisions (STAD) .

ABSTRACT

Learning held at MTs Radlatul Ulum have not shown satisfactory results. The
main problem in learning in MTs Radlatul Ulum used model by the teacher is less
varied, so that the problem in this study distinguisher two models that have never ben
applied to the of learning TPS model dan STAD against learning outcomes and
collaborative working skills. The purpose is to find out difference know learning
between TPS Model and STAD learning outcomes and collaborative working skills of
students of class VIIA dan VII B MTs Raudlatul Ulum. The type of research is a quasiexperimental. The research was conducted for nearly one month, on 25 April until May
16, 2016. This mentod used is observation,interview, test and documentation.Based on
the results obtained, the result of learning and collaborative working skills of the
students taught using a l TPS model and STAD model has significant differences. It can
be seen from the results of post-test students who tested using normality test,
homogeneity test and independent t-tests obtained sig = 0.21 and α = 0.10 Because sig
<α so Ha is received. The conlusion of study are the difference difference know
learning between TPS Model and STAD learning outcomes and collaborative working
skills of students of class VIIA dan VII B MTs Raudlatul Ulum. Suggestions in the
study are expected teachers implement cooperative learning TPS Model, in order to
improve student learning autcomes

Keyword: Learning Outcomes, Collaborative Work Skills, Think Pair Share Model
(TPS) and Student Team-Achievement Divisions model (STAD)

PENDAHULUAN
Pendidikan bukan sesuatu yang statis melainkan sesuatu yang dinamis. Pendidikan
menuntut adanya perbaikan secara terus menerus. Dunia pendidikan memiliki tujuan
yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses
komunikasi dua arah, yaitu mengajar yang dilakukan oleh guru dan belajar yang
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dilakukan peserta didik. Komponen dalam kegiatan pembelajaran di antaranya guru
sebagai fasilitator dan siswa sebagai obyek dalam pembelajaran. Lingkungan
pembelajaran yang efektif harus mampu diciptakan oleh guru sehingga siswa dapat
belajar dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal (Sudjana, 2013: 44).
Biologi merupakan salah satu pelajaran IPA atau sains yang berkaitan dengan cara
mencari tahu dan memahami alam semesta secara sistematis, sehingga biologi bukan
hanya merupakan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsepkonsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses menemukan.
Pendidikan biologi diharapkan dapat menjadika wahana bagi siswa untuk mempelajari
dirinya sendiri dan alam sekitarnya, yang didalamnya terdapat berbagai pokok bahasan
yang memiliki kekhususan karakter masing-masing serta konsep-konsep yang harus
dipahami. Biologi merupakan bagian dari sains yang merekonstruksi (pikiran) manusia
berdasarkan pengalaman, pemikiran, dan penyesuaian dengan lingkungan. Tujuan dari
mata pelajaran biologi adalah mengenal berbagai macam gejala alam, konsep dan
keterkaitannya satu sama lain dan menerapkan konsep-konsep biologi tersebut dalam
kehidupan sehari-hari (Mulyasa dalam Maskuro, 2004:6).
Pembelajaran biologi menuntut adanya peran aktif siswa, akan tetapi proses
pembelajaran biologi yang berkembang saat ini masih banyak ditekankan dengan
ceramah dan menghafal, sehingga menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan siswa
merasa bosan dalam setiap kegiatan pembelajaran, ini dikarenakan pembelajaran
berpusat pada guru (teacher center), interaksi guru dengan siswa sangat kurang. Sangat
diperlukan sekali perhatian dan peran aktif guru dalam memilih dan menggunakan
model pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dalam
peningkatan mutu pengajaran dan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan
pengajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa.
Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah strategi pengajaran yang melibatkan
siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama Trianto (dalam
Eggen and kauchak, 1996: 279). Penerapan model pembelajaran kooperatif merupakan
salah satu cara untuk mengurangi pembelajaran yang monoton. Dimana pada model
pembelajaran kooperatif siswa diberikan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran sementara guru hanya bertindak sebagai
motivator dan fasilitator siswa. Trianto (dalam ibrahim,dkk 2000:9) menyatakan bahwa
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pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih keterampilanketerampilan kerjasama dan kolaborasi, dan juga keterampilan-keterampilan tanyajawab
Pelaksanaan penelitian ini untuk membandingkan model pembelajaran kooperatif
tipe (TPS) dan (STAD), kedua model pembelajaran kooperatif ini merupakan model
pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan siswa yang berbentuk kelompok.
Setelah melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi pencapaian nilai
siswa kelas VII MTs Raudlatul Ulum Ledokombo kurang maksimal dan masih
banyak yang tidak mencapai ketuntasan, Kriterial ketuntasan minimum pada
pembelajaran biologi adalah 75, tetapi banyak siswa yang tidak tuntas. Hal ini
disebabkan model yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, sehingga pembelajaran
kurang menyenangkan bagi siswa, guru masih menggunakan model pembelajaran
dengan metode ceramah saja. Hal ini membuat siswa kurang memahami materi yang
disampaikan guru dan siswa merasa jenuh saat proses pembelajaran. Seperti halnya
ketika materi ekosistem, biasanya guru menjelaskan pengertian dan contoh dari
ekosistem kemudian tanya jawab dan langsung memberikan tugas kepada siswa,
sehingga kesan yang diperoleh siswa ketika proses belajar mengajar adalah
pembelajaran yang kurang efektif dan membosankan. Banyak siswa yang belum
mengerti ketika diberi tugas tentang ekosistem, akhirnya hasil nilai pembelajaran
Biologi materi ekosistem yang di peroleh siswa belum mencapai ketuntasan belajar.
Berdasarkan permasalah diatas peneliti menerapkan

model

pembelajaran

kooperatif tipe TPS dan STAD dalam pembelajaran ekosistem. Alasan penulis
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan STAD adalah untuk
mengetahui penerapan yang lebih baik dari dua model, antusiasme siswa dalam
mengikuti pembelajaran dan kekompakan siswa saat mengikuti diskusi, siswa
diharapkan lebih terpacu dalam mengikuti kegiatan proses belajar dan keaktifan siswa
selama proses pembelajaran pun selalu bertambah.
Menurut Huda (2013:207) dengan menggunakan model TPS dalam belajar
mengajar siswa dilatih untuk banyak berfikir dan saling tukar pendapat baik dengan
teman sebangku maupun dengn teman sekelas, sehingga meningkatkan hasil belajar
ranah kognitif siswa karena siswa dituntut untuk mengikuti proses pembelajaran, agar
dapat menjawab pertanyaan pada saat diskusi.
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Model STAD merupakan suatu metode generatif tentang pengaturn kelas dan bukan
metode pengajaran komprehensif untuk subjek tertentu, guru menggunakan pelajaran
dan materi mereka sendiri. Lembar tugas dan kuis disediakan bagi kebanyakan subjek
sekolah untuk siswa, tetapi kebanyakan guru menggunakan materi mereka sendiri untuk
menambah atau mengganti materi-materi ini (Rusman, 2012: 217). Roslimah dan
Muhibbuddin (dalam Wijaya,2008) menegaskan bahwa model pembelajaran kooperatif
tipe STAD lebih cocok diterapkan bila sisa ditugaskan menyelesaikan konsep melalui
peta konsep sehingga memungkinkan guru mengaktifkan siswa sekaligus dapat
mencapai tujian pembelajaran, baik bersifat kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut
Negara (2013:2) guru menggunakan teknik STAD yang mengacu kepada belajar
kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu
melalui informasi verbal atau teks.
peneliti menguji kedua model pembelajaran ini untuk memperoleh hasil belajar
siswa menggunakan dua model tersebut, dengan menetapkan judul “Perbedaan Hasil
Belajar Dan Keterampilan Kerja Kolaboratif Antara Model Think Pair Share (TPS)
Dengan Student Teams-Achievement Divisions (STAD) ( Materi Ekosistem siswa Kelas
VII MTs Raudlatul Ulum Ledokombo)”

METODE PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis
penelitian ini adalah eksperimen kuasi (quasi experimental). Penelitian eksperimen
kuasi adalah penelitian yang adanya perlakuan atau tretmen yang digunakan untuk
mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan (Arifin, 2012:85). Pada penelitian ini ingin melihat perbedaan hasil
belajar dan ketempilan kerja kolaboratif dengan menggunakan model yang berbeda.
Penelitian dilaksanakan di kelas VII MTs Raudlatul Ulum ledokombo tahun
ajaran 2015/2016 yang berjumlah tiga kelas. Sampel dalam penelitian diambil
sebanyak dua kelas dari populasi tiga kelas, kelas yang terpilih kelas pertama untuk
pembelajaran kooperatif tipe TPS, kelas kedua untuk pembelajaran kooperatif tipe
STAD. Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah teknik random sampling, dengan teknik ini setiap kelas memiliki kemungkinan
sama untuk dipilih sebagai sampel.
Salah satu cara untuk melihat validitas isi sudah terpenuhi yaitu dengan
menggunakan rumus Product Moment. Menurut Arikunto (2010:213) rumus yang
digunakan untuk menghitung validitas suatu soal adalah Rumus Korelasi Product
Moment:
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Keterangan :
N
: Jumlah Sampel
x
: Skor rata-rata dari x (Nilai Ulangan Harian Siswa)
y
: Skor rata-rata dari y (Nilai Try Out)

Menghitung besarnya reabilitas berhubungan dengan penambahan banyaknya
butir soal maka rumus yang digunakan yaitu Spearman-Brown. Menurut Arikunto
(2010:107) adapun cara yang digunakan untuk mencari reabilitas seluruh tes, dengan
rumus tersebut adalah:
Rumus Alpha :

Keterangan :
r11 : reliabilitas
K
: Jumlah soal K
S 2/1 : Jumlah varian dari skor soal
S 2/1 : Jumlah varian dari skor total

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas VII A
dengan menggunakan model TPS dan kelas VII B menggunakan model STAD di MTs
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Raudlatul Ulum-Ledokombo, diperoleh hasil belajar dan keterempilan kerja kolaboratif.
Pada hasil belajar Ranah kognitif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Belajar Kognitif
Pretest
Kelas
TPS

STAD

Postes

Kriteria
Skor

Katagori

Skor

Katagori

Rendah

16

Sangat Kurang

76

Baik

Tinggi

44

Kurang

96

Sangat Baik

Rata-rata

33,87

Sangat Kurang

88

Sangat baik

Rendah

20

Sangat Kurang

76

Baik

Tinggi

44

Kurang

88

Sangat Baik

Rata-rata

31,87

Sangat Kurang

82,5

Sangat Baik

Peningkatan
Kemampuan

54,13

50,63

Hasil belajar siswa dari aspek kognitif menjelaskan bahwa Hasil penilaian
kognitif Nilai pada kelas yang menggunakan model TPS dan Model STAD, Kelas yang
menggunakan model TPS nilainyanya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang
diperoleh pada kelas yang menggunakan model STAD, pada kelas model TPS dan
kelas model STAD hasil pretest sama-sama belum tuntas sedangkan setelah postest nilai
yang diperoleh lebih baik namun hasil yang lebih besar pada kelas Model TPS. Selain
ranah kognitif hasil belajar siswa dilihat dari ranah afektif dapat dilihat pada tabel 2.
Model TPS dapat memberikan siswa untuk banyak berfikir, sehingga saat
mengerjakan postes siswa lebih mandiri dalam mengerjakan soalnya, melalui langkahlangkah pada model TPS siswa sudah belajar berfikir sacara mandiri dimana langkahlangkah model TPS yaitu guru memberikan materi pelajaran dan memberikan
pertanyaan kepada siswa kemudian siswa diminta untuk memikirkan dan menuliskan
jawabannya pada lembar jawaban yang telah disediakan secara individu (Think),
kemudian siswa diminta duduk berpasangan dan mendiskusikan hasil jawaban yang
telah ia dapat pada tahap (Pair) dengan pasangannya (Share) tahap selanjutnya masingmasing pasangan siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas
dan diakhir pembelajaran diberikan kuis untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Trianto
(2011:61) menyatakan bahwa model TPS dapat memberikan siswa lebih banyak waktu
berfikir, untuk merespon dan saling membantu dalam pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Rusman (2011:214), model STAD
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merupakan model yang sangat menarik karena merupakan gabungan antara 2 hal,
belajar dengan kemampuan masing-masing individu dan belajar kelompok sehingga
siswa dapat saling tukar pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah.
Semua model pembelajaran memang diciptakan untuk memberikan manfaat yang baik
atau positif pada pembelajaran, tidak terkecuali model STAD. Model STAD ini
memerlukan kemampuan khusus dari guru. Guru dituntut sebagai fasilitator, mediator,
motivator dan evaluato rmenurut Isjoni (dalam Sofianti, 2013:122).

Tabel 2 Hasil Belajar Afektif
Kriteria(%)

Kelas model TPS

Kelas model STAD

Pertemuan

Pertemuan

1

2

3

1

2

3

Nilai tertinggi

75

91

100

67

75

91

Nilai terendah

33

66

75

33

33

75

Nilai rata-

61,16

68,70

86,12

52,08

63,91

83

rata/pertemuan
Nilai rata-rata

81,25

66,33

Sangat baik

Cukup

keseluruhan
Kriteria

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui hasil belajar afektif pada kelas yang
menggunakan model TPS dan model STAD berbeda dan hasil belajar ranah afektif pada
model TPS lebih baik dari pada model STAD, dapat dilihat dari nilai rata-rata
keseluruhan secara klasikal pada kelas menggunakan model TPS memperoleh 81,25 dan
dikategorikan sangat baik sedangkan pada kelas menggunakan model STAD
memperoleh nilai 66,33 dikategorikan cukup, sehingga dapat dilihat pada hasil belajar
ranah afektih lebih besar pada model TPS.
Berdasarkan analisis data penelitian, diketahui hasil belajar afektif siswa kelas
yang menggunakan model TPS mengalami peningkatan dibandingkan kelas yang
menggunakan model STAD. Hal ini disebabkan adanya respon baik dari siswa terhadap
pembelajaran yang diterapkan,kelas yang menggunakan TPS lebih antusias mengikuti
pembelajaran, terbukti dengan sikap siswa yang nyaman dan senang dengan teman yang
mereka pilih sendiri selama proses pembelajaran berlangsung, sehinga disaat diberikan
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pertanyaan siswa menjawab dengan sopan, siswa juga dapat menyumbangkan ide
kepada

temen yang dipilihnya dengan perasaan yang senang,

dan antusias saat

presentasi, berbeda dengan kelas yang mengunakan model STAD, siswa lebih banyak
bermain dan ada beberapa siswa sibuk dengaan kegiatan yang tidak berhubungan
dengan pembelajaran yang berlangsung, siswa juga tidak merasa nyaman dengan
kelompok yang dipilihkan oleh guru.

Tabel 3 Hasil Keterampilan Kolaboratif
Kelas model TPS

Kelas model STAD

Kriteria(%)

Nilai tertinggi

1
83

Pertemuan
2
91

3
100

1
67

Pertemuan
2
83

Nilai terendah

75

75

75

33

58

67

Nilai ratarata/pertemuan
Nilai rata-rata
keseluruhan
Kriteria

70,45

80

85,75

57,29

68,41

80,6

78,73

68,78

Baik

Baik

3
91

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa ada peningkatan keterampilan kerja
kolaboratif setelah beberapa bertemuan, pada pertemuan pertama keterampilan kerja
kolaboratif pada kedua kelas masih rendah, setelah pertemuan ke tiga keterampilan
kerja kolaboratifnya meningkat. Pada kelas yang menggunakan model TPS lebih
meningkat hasil kerja kolaboratifnya dibandingkan dengan kelas yang menggunakan
model STAD. Penilaian keterampilan kerja kolaboratif, aspek yang dinilai terdiri dari
komunikasi,koordinasi, keefesiensi dan Saling Tukar Informasi Siswa. Hasil dari
pengamatan keterampilan kerja kolaboratif pada model TPS menunjukan nilai rata-rata
tertinggi sebesar 78,73 dan termasuk kategori baik, sedangkan pada model STAD nilai
rata-rata tertinggi sebesar 68,78 dan termasuk kategori baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Ada perbedaan
model pembelajaran TPS dan STAD terhadap hasil belajar siswa kelas VIIA dan VIIB
MTs Raudlatul Ulum. Dimana rata-rata hasil belajar siswa, pada model pembelajaran
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TPS 88 sedangkan pada model pembelajaran STAD 82,5. Ada perbedaan model
pembelajaran TPS dan STAD terhadap keterampilan kerja kolaboratif siswa kelas VIIA
dan VIIB MTs Raudlatul ulum. Untuk kelas yang menggunakan model TPS memiliki
nilai rata-rata 78,73 dan sedangkan kelas yang menggunakan model STAD hanya 68,78.
Saran bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian dengan mengguanakan
berbagai macam model pembelajaran sebelum dilakukan perlakuan kepada siswa harus
mengadakan pertemuan awal dengan tujuan untuk berkenalan dan mengkondisikan
kelas untuk melakukan penelitian. Bagi guru, bagi Guru menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS pada materi Ekosistem , agar dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada materi ekosistem . Bagi
peneliti yang menginginkan untuk meneliti lebih lanjut diharapkan untuk dikembangkan
dan diterapkan pada pokok bahasan lain.
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