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ABSTRAK

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN THINKING PAIR SHARE (TPS) DAN MODEL
PEMBELAJARAN TAKE AND GIVE PADA MATA PELAJARAN

GEOGRAFI KELAS X IPS SMA NEGERI 1 BANJIT KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2018/2019

Oleh

Ririn Kuswanti

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan hasil belajar siswa

kelas X IPS yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Thinking Pair

Share dan model pembelajaran Take and Give di SMA N 1 Banjit. Populasi dalam

penelitian ini adalah siswa kelas X IPS yang berjumlah 104 siswa. Pengambilan

sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik

pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar. Teknik analisis data

menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar yang disajikan

menggunakan model Take and Give lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar

yang disajikan dengan model Thinking Pair Share (TPS) pada mata pelajaran

Geografi di SMA Negeri 1 Banjit.

Kata Kunci: Hasil belajar, thinking pair share, take and give.



ABSTRACT

THE COMPARISON OF STUDENT LEARNING RESULTS IN USING
THINKING PAIR SHARE (TPS) LEARNING MODEL AND TAKE AND
GIVE MODEL IN GEOGRAPHY TEACHING OF THE FIRST GRADE
SOCIAL STUDENTS OF SMAN 1 BANJIT, WAY KANAN DISTRICT,

2018/2019

By

Ririn Kuswanti

This study aims to see whether there are differences between learning outcomes

students of class X IPS taught by using the Thinking Pair Share learning model

and the Take and Give learning model in SMAN 1 Banjit. The population in this

study of class X IPS with the amount was 104 students. Sampling in this study was

purposive sampling techniqu. Data collection techniques used a learning outcome

test. Data analysis used t test. The results are that the learning outcomes

presented by using the Take and Give model are better than the learning

outcomes presented by using the Thinking Pair Share (TPS) model on Geography

subjects in SMAN 1 Banjit.

Keywords: Learning outcomes, thinking pair share, take and give
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu bentuk aspek kebudayaan yang selalu mengalami

perubahan, dan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Melalui

pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Usaha pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tercipta dari

pendidikan yang bermutu dan terstruktur dengan baik. Seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 bab II ayat 3

yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kratif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab (SIDIKNAS, 2003:6).

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maka dalam meningkatkan mutu

belajar sumber daya manusia perlu dilakukannya perubahan-perubahan aspek

kehidupan manusia yang mampu membawa ke dalam era persaingan global

yang semakin ketat. Perubahan aspek yang dimiliki manusia dapat berubah

melalui suatu keberhasilan pendidikan.
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Pendidikan dapat dikatakan berkualitas dan bermutu apabila dalam kegiatan

proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, tingkat pemahaman materi

kepada peserta didik tinggi, tuntasnya hasil belajar siswa. Namun untuk

meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu maka tidak terlepas dari

peran seorang guru, siswa dan guru harus bekerja sama dan berperan aktif

untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, karena proses

pembelajaran yang menyenangkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar.

SMA Negeri 1 Banjit merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada

di Kecamatan Banjit yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Penerapan

kurikulum 2013 ini menghendaki peserta suatu proses pendidikan yang

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengembangkan

segala potensi yang berkaitan dengan aspek kognitif, efektif dan psikomotorik,

dengan adanya tuntutan belajar seperti ini maka guru sebagai fasilitator harus

mempunyai cara ataupun strategi yang bervariasi dalam menyampaikan

informasi mengeni materi pembelajaran melalui sebuah metode, media serta

model yang sesuai dengan materi yang diajarkan, karena setiap materi yang

disampikan oleh pendidik berbeda maka diperlukannya model dan strategi

yang berbeda.

Begitu juga dengan mata pelajaran geografi yang merupakan suatu bidang

ilmu yang mengkaji berbagai fenomena yang terjadi di bumi mempunyai

materi yang begitu luas dan banyak, selain itu mata pelajaran geografi

merupakan salah satu mata pelajaran yang diikut sertakan dalam Ujian

Nasional (UN). Oleh sebab itu, guru seharusnya mendesain model
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pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan di sampaikan sebelum

pembelajaran dilaksanakan di kelas agar peserta didik tidak cepat merasa

bosan.

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas. Penerapan model pembelajaran yang

bervariasi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, karena pusat

pembelajaran bukan lagi terletak pada guru melainkan pusat pembelajaran

pada siswa. Siswa bukan lagi sebagai objek dalam pembelajaran namun

sebagai subjek pembelajaran.

Hasil belajar merupakan suatu usaha yang diterima oleh peserta didik selama

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tercapainya hasil belajar peserta didik

yang baik jika semua kompetensi dasar yang dilaksanakan dan indikator dapat

dicapai, selain itu hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tidak terlepas

dari faktor-faktor yangna seperti faktor-faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan penelitian awal pada tanggal 20 September 2018 dengan guru

mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Banjit diketahui hasil belajar siswa

pada mata pelajaran geografi masih dikatakan rendah. Rendahnya hasil belajar

siswa pada mata pelajaran geografi dapat dilihat pada Tabel 1, yang

menunjukkan masih banyak siswa yang belum tuntas dalam memenuhi KKM

(Kriteria Ketuntasan Minimum) untuk pelajaran Geografi adalah 68.
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Tabel 1. Hasil Nilai Ulangan Harian I Mata Pelajaran Geografi kelas X IPS
SMA Negeri 1 Banjit Tahun Pelajaran 2018/2019

No Interal
Nilai
KKM

Kelas

Jml
Persen

tase
X IPS 1 X IPS 2 X IPS 3

Jml Persenta
se

Jmh Persen
tase

Jmh Persenta
se

1 ≥ 68
(tuntas)

9 25,71 % 8 23,52

%

21 60 % 38 36,53

%

2 ≤ 68
(tidak
tuntas)

26 74,28% 26 76,47
%

14 40% 66 63,46
%

Jumlah 35 100 34 100 35 100,00 104 100,00

Sumber: Dokumentasi Guru Geografi SMAN 1 Banjit Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1 mengenai hasil ulangan harian I diketahui bahwa di

SMA Negeri 1 Banjit menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk

mata pelajaran geografi adalah 68 dari jumlah kelas X IPS 1 kelas X IPS 2

dann kelas X IPS 3. Peserta didik dinyatakan tuntas belajar apabila menacapai

nilai 68 atau lebih. Berdasarkan hasil nilai ulangan harian I pelajaran geografi

kelas X SMA Negeri 1 Banjit dapat diketahui bahwa hasil nilai ulangan harian

geografi siswa belum sepenuhnya tuntas atau mencapai KKM, karena dari 104

siswa sebanyak 66 atau 63,46 % siswa belum mencapai standar (KKM). Siswa

yang memiliki nilai mencapai KKM atau lebih sebanyak 38 atau sebesar 36,53

% dan peserta didik yang tidak tuntas dari 104 jumlah peserta didik yaitu

mencapai 66 peserta didik atau 63,46%. Menurut pendapat Djamarah dan

Aswan Zain (2006: 108), menyatakan apabila 75% atau lebih dari jumlah

siswa yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan

kurang (di bawah taraf minimal), maka proses belajar mengajar berikutnya

bersifat perbaikan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran geografi belum

optimalnya hasil belajar geografi kelas X IPS di SMA Negeri 1 Banjit

disebabkan karena beberapa karateristik yang ada pada peserta didik seperti

tidak memperhatikannya guru ketika kegiatan belajar berlangsung, banyak

peserta didik yang malu bertanya kepada guru ketika kurang paham mengenai

materi yang dijelaskan. Selain itu model yang digunakan oleh guru yaitu

masih bersifat konvensional dengan metode ceramah, dimana pembelajaran

masih berpusat pada guru ( (teacher centered) kemudian siswa hanya duduk

dan menerima materi dengan mencatatat atau hanya mendengarkan saja,

sehingga menjadikan siswa merasa lebih cepat bosan, peserta didik cenderung

kurang aktif, serta kurang tertarik mengikuti pelajaran yang sedang

berlangsung sehingga hal ini menyebabkan pemahaman dan pengusaaan

materi oleh peserta didik kurang dan dapat menyebabakn hasil belajar rendah.

Diperlukannya sebuah model pembelajaran yang dianggap cocok dan lebih

mudah diterima oleh peserta didik untuk mengatasi permasalahn tersebut,

supaya kegiatan proses pembelajaran lebih berjalan lancar dan memudahkan

guru dalam penyampaian materi agar tidak monotan, salah satunya yaitu

diterapkannya model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif

ini melatih peserta didik untuk bekerja sama atau bergotong royong dengan

teman-temannya dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran kooperatif

terdiri dari berbagai macam yaitu model pembelajaran kooperatif Students

Team Achievment Disision (STAD), Team Games Tournamen (TGT), Group

Investigation (GI),Number Head Together (NHT), JIGSAW, (Inside outside
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Circle), (Bamboo Dancing), Model Decision Making, Thinking Pair Share dan

Take and Give.

Model pembelajaran kooperatif yang dianggap cocok untuk diterapkan pada

mata pelajaran geografi dari berbagai tipe model pembelajaran yaitu model

pembelajaran Think Pair Share dan Take And Give. Model pembelajaran ini

disesuaikan pada dengan kurikulum 2013 yaitu mengacu pada standar

kompetensi menganalisis unsur-unsur geosfer dan kopetensi dasar yaitu

menganalisis dinamika listosfer dan dampaknya terhadap kehidupan.

Model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share merupakan salah satu

model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa. Strategi pembelajaran think-pair-share berkembang dari

penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Model pembelajaran ini

menekankan siswa untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, saling

membutuhkan, dan dapat bekerja sama. Beberapa kelebihan dari model

pembelajaran thinking-pair-share ini adalah meningkatkan pencurahan pada

waktu tugas. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk mengerjakan

tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru diawal pertemuan

sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik sebelum

guru menyampaikan pertemuan selanjutnya.

Penerapan model pembelajaran thinking-pair-share diharapkan dapat

memperbaiki hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan penelitian

terdahulu yang dilaksanakan oleh Nurul Husna yang berjudul perbandingan

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran thinking pair
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share dengan model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran

geografi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan model

pembelajaran thinking pair share lebih baik dibandingkan dengan model

pembelajaran group investigasion.

Selain menerapkan model pembelajaran thinking pair share penerapan model

pembelajaran kooperatif lain yang akan diterapkan antara lain model

pembelajaran take and give. Model pembelajaran take and give merupakan

satu model pembelajaran kooperatif. Penggunaan model pembelajaran take

and give ini memberikan pengaruh positif yaitu jika materi mangandung

informasi yang padat maka informasi tersebut dapat dipersingkat dan

diperjelas. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran ini lebih

menekankan kepada unsur ingatan terhadap materi yang sifatnya lebih ringan,

padat dan jelas serta membutuhkan pemahaman yang cepat. Proses

pembelajaran dengan menggunakan model take and give ini diawali dengan

pembagian kelompok kemudian pembagian kartu oleh guru  berisi materi yang

akan dipelajari. Setiap kartu yang dibagikan berbeda setiap kelompoknya.

Kemudian setelah beberapa menit memahami materi siswa berbagi informasi

kepada kelompok lain yang berbeda materi.

Melalui model pembelajaran take and give peserta didik diharapkan dapat

lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena dalam pelaksanaan model

pembelajaran ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajar

teman sebaya dengan cara berbagi infomasi yang diperoleh dari. Mengajar

teman sebaya siswa dapat lebih mudah memahami materi. Seperti yang telah
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dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2013:25) adakalanya seorang siswa

lebih mudah menerima keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku atau

kawan-kawan untuk melaksanakan program perbaikan karena mempunyai

usia yang hampir sebaya.

Model pembelajaran thinking pair share dan model pembelajaran take and

give ini diyakini merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah,

karena dalam pelaksanaanya kedua model ini memliki persamaan untuk

berpikir cepat, berbagi informasi dengan teman sebaya, beberapa ahli percaya

bahwa dengan mengajar teman sebaya, mata pelajaran benar-benar dapat

dikuasai apabila peserta didik mampu mengajar peserta didik lainnya, dan

dapat melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat. Berdasarkan latar

belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model

Pembelajaran Thinking Pair Share (TPS) dan Model Pembelajaran Take and

Give Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X IPS SMA Negeri 1 Banjit

Kabupaten Way Kanan Tahun 2018/2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran geografi karena proses

pembelajaran masih berpusat pada guru.
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2. Proses pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa sehingga mata

pelajaran geografi menjadi membosankan.

3. Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional

4. Hasil belajar geografi masih rendah.

5. Guru belum menggunakan model pembelajaran thinking-pair-share dan

model pembelajaran take and give dalam pembelajaran geografi.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian

ini peneliti membatasi masalah sesuai dengan tujuan dan kemampuan peneliti

dengan menggunakan penelitian eksperimen maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalah model pembelajaran dan hasil belajar. Dalam hal ini

model yang akan digunakan adalah model pembelajaran thinking pair share

dan model pembelajaran take and give serta hasil belajar Geografi.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas X IPS diajarkan menggunakan

menggunakan model pembelajaran thinking pair share (TPS) dan model

pembelajaran take and give pada mata pelajaran Geografi di SMA Negeri 1

Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018/2019?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah melihat

perbandingan apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas X IPS yang

diajarkan menggunakan model pembelajaran thinking pair share (TPS) dan

model pembelajaran take and give pada mata pelajaran geografi SMA N 1

Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018/2019.

F. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis baik bagi

peneliti maupun lingkungan sekitar, dengan manfaat selebihnya akan

diuraikan kegunaan untuk siapa sajakah penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Secara umum sebagai kontribusi wacana keilmuan dalam

meningkatkan pengetahuan khususnya pada mata pelajaran Geografi.

b. Secara khusus peneliti ingin memberikan sumbangan berupa model

pembelajaran thinking pair share dan model pembelajaran take and

give untuk proses pembelajaran.

c. Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Dapat meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran dan memberi

pengalaman kepada siswa bahwa belajar Geografi itu menyenangkan.
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b. Bagi Guru

Guru dapat mengetahui bahwa proses pembelajaran yang efektif dapat

dibantu oleh beberapa model pembelajaran, pendekatan pembelajaran

beserta metode, media yang bermacam – macam, sehingga siswa dapat

menerima materi dengan senang dan mudah untuk memahami

pelajaran yang diberikan.

c. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini akan menambah wawasan dan pengalaman

tersendiri untuk peneliti agar menjadi lebih teliti dalam menggunakan

desain pembelajaran dan komponen lain yang mendukung dalam

proses kegiatan belajar mengajar.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hasil belajar geografi dengan menggunakan

perbandingan model pembelajaran thingkin pair share (tps) dengan model

pembelajaran take and give. Hasil belajar dalam penelitian ini harus

mencangkup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, namun dibatasi

dalam aspek kognitif saja.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Banjit.
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3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banjit.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2019.

5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan Geografi.

Menurut Pargito (2016:6) Pendidikan Geografi adalah usaha

mengembangkan kemampuan atau kompetensi tentang geografi atau

analisis geosfer untuk menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat dan

atau melanjutkan pendidikan. Materi yang akan disampaikan dala

penelitian ini adalah pokok bahasan tentang hubungan manusia dan

lingkungan akibat dinamika litosfer yang akan diimplementasikan pada

mata pelajaran Geografi kelas X IPS SMA Negeri 1 Banjit.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjuan Pustaka

1. Teori Belajar

a. Teori Belajar Piaget

Piaget dalam Asikin (2004:7) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran

memusatkan perhatian kepada proses pemikiran, tidak sekedar kepada

hasilnya, tetapi mengutamakan peran peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran dan memaklumi perbedaan individu dalam kemajuan

perkembangannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan

kemampuan intelektual manusia menurut teori Piaget antara lain sebagai

berikut:

1) Kematangan (maturation), yaitu pertumbuhan otak dan sistem
syaraf manusia karena bertambahnya usia, dari lahir sampai dewasa.

2) Pengalaman (experience), yaitu pengalaman fisik, pengalaman
logika dan pengalaman transmisi sosial.

3) Penyeimbangan (equilibration), yaitu proses pencapaian
keseimbangan baru melalui proses asimilasi dan akomodasi.

4) Teori belajar Jean Piaget digunakan karena dalam memperoleh
pengetahuan yang baru, peserta didik ditugaskan dalam belajar
kelompok untuk mencari, menyelesaikan masalah,
menggeneralisasikan dan menyimpulkan hasil kajian temuan
mereka (teori kontruktivisme).
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b. Teori Kontruktivisme

Revolusi kontruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah

pendidikan. Perkembangan kontruktivisme dalam belajar tidak terlepas

dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan

bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-

konsep yang sebelumnya sudah mulai tergeser karena ada sebuah

informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Menurut

Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti

sebuah kotak-kotak yang masing-masing mempunyai makna yang

berbeda-beda (Baharuddin dan Esa Nur Wayuni, 2007:117).

Menurut teori kontruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mampu membangun sendiri

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan

dalam proses ini, dengan memberikan kesempatan siswa untuk

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa

menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri

untuk belajar (Tritanto, 2010:28).

Eveline Siregar dan Hartini Nara (2010:41) menyatakan bahwa pandangan

kontruktivisme mengemukakan bahwa realitas ada pada pemikiran

seseorang, mengkontruksi dan menginterprestasikannya berdasarkan

pengalaman. Kontruktivisme mengarahkan perhatiannya pada bagaimana

seseorang mengkontruksi pengetahuan dari pengalamannya, struktur
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mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterprestasikan objek

dan peristiwa-peristiwa, dimana interprestasi tersebut terdiri dari

pengetahuan dasar manusia secara induvidual.

c. Teori Belajar Kognitif

Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan

interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan.

Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan maipulasi

lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara

itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya beragumentasi

dan berdiskusi membantu menjelaskan pemikiran yang pada akhirnya

memuat pemikiran itu menjadi lebih logis Tritanto (2010:29).

Menurut teori kognitif dalam Baharudin dan Esa Nur Wahyuni. (2007:87)

menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses mental secara aktif untuk

mencapai mengingat dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif lebih

mementingkan proses dibandingakan hasil. Menurut teori ini pengetahuan

dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi berkesinambungan

dengan lingkungan.

2. Pengertin Belajar

Belajar merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara

peserta didik dan pendidik, dari yang semula tidak tahu bisa menjadi tahu.

Belajar juga merupakan perubahan tingkah laku yang bersifat permanen dan

menetap akibat proses interaksi dengan lingkungan.
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tritanto (2014:17) bahwa belajar adalah

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada seseorang.

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat diindikasi dalam berbagai

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku.

Sedangkan menurut Rusman (2012:134) menyatakan bahwa belajar adalah

perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalaman dalam

berinteraksi dengan lingkungannya. .

Menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2009:18) belajar sebagai

kegiatan dan kontinu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a. Belajar seumur hidup
Belajar merupakan perubahan perilaku peserta didik sepanjang hayat
(long life education), dari mulai kandungan ibu sampai menjelang masuk
ke liang lahat.

b. Proses belajar adalah kompleks, tetapi terorganisir.
c. Proses belajar banyak aspek yang mempengaruhinya, antara lain kualitas

dan kuantitas raw input (peserta didik) dengan segala latar belakangnya.
d. Belajar berlangsung dari yang sederhana menuju yang kompleks.

Proses pembelajaran disesuaikan dengan tugas perkembangan
(development task) dan tingkat kematangan (maturation) peserta didik,
baik secara fisik maupun kejiwaan.

e. Belajar dari mulai yang faktual menuju konseptual
Proses belajar merupakan proses yang sistematis dan integratif di mana
penyajian bahan ajar bahan ajar disesuikan dengan bahan tingkat
kemampuan peserta didik.

f. Belajar mulai dari yang kongkret menuju abstrak
Proses pembelajaran berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan
nyata (kongkret) menuju proses pembelajaran yang memerlukan daya
nalar yang imajinatif, proyektif, dan propektik.

g. Belajar merupakan bagian dari perkembangan. Proses pembelajaran
merupakan mata rantai perjalanan kehidupan peserta didik.

h. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan,
kematangan, serta usaha keras peserta didik sendiri.

i. Belajar mencakup semua aspek kehidupan yang penuh makna, dalam
rangka membangun manusia seutuhnya dan bulat, baik dari segi agama,
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan.

j. Belajar berlangsung dengan guru maupun tanpa guru.
k. Belajar yang berencana dan disengaja menurut motivasi yang tinggi.
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l. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan lingkungan internal
seperti hambatan psikis dan fisik, dan eksternal, seperti lingkungan yang
kurang mendukung, baik sosialm budaya, ekonomi, keamanan dan
sebagainya.

m. Kegiatan belajar ditentukan diperlukannya adanya bimbingan dari orang
lain, mengingat tidak semua bahan ajar dapat dipelajari sendiri.

Wina Sanjaya (2009:66) menyatakan bahwa belajar seseorang di pengaruhi

oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari

dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar, gaya belajar seseorang,

minat dan bakat serta kesiapan setiap individu yang belajar. Faktor eksternal

aalah faktor yang datang dari luar inividu, yakni berkaitan dengan penyediaan

kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar. Kondisi internal

dapat dibangkitkan oleh pengaturan kondisi eksternal. Eveline Siregar dan

Hartini (2010:5) menyatakan bahwa belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku
tersebut bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik),
maupun nilai dan sikap (afektif).

b. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau
dapat disimpan.

c. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha.
Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan.

d. Perubahan tidak semata-mata disebabkan karena pertumbuhan fisik atau
kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan mengenai pengertian

belajar maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses

perubahan tingkah laku seperti kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan,

pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan ain yang
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dilakukan oleh individu atau seseorang sebagai hasil dari pengalaman yang

diperoleh.

3. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan dimana seorang guru berupaya untuk

mentransfer ilmu kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga

terdapat perubahan dari yang semula tidak tahu atau tidak mengerti menjadi

tahu.

Pembelajaran merupakan proses interakasi antara peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasioanl (UU SIDIKNAS), No 20 tahun 2003. Sementara

itu menurut Kokom Komalasi (2010:53) pembelajaran dapat didefinisikan

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik/pembelajar

yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara

sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan

pembelajaran secara efektif dan efisien. Lebih lanjut Kokom Komalasi

mengungkapkan pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut yaitu:

a. Pembelajaran dipandang sebagai sistem, pembelajaran terdiri dari
sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran,
materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media
pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi
pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remidial dan pengajaran).

b. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran
merupakan serangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka
membuat siswa belajar.
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Asep Jihad dan Abdul Haris (2012:12) menyatakan bahwa pembelajaran

adalah pelaksanaan suatu kegiatan proses pembelajaran pasti memiliki tujuan

dari kegiatan pembelajaran. Pada saat kegiatan proses pembelajaran, baik guru

maupun siswa bersama-sama pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila

pembelajaran berlangsung secara efektif. Nunuk Suryani dan Leo Agung

(2012:49) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran pedoman yang memberi

arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru dalam kegiatan

belajar-mengajar tidak dapat sekehendak hati dan mengabaikan tujuan yang

telah dirumuskan.

Menurut Eveline Siregar dan Hartini Nara (2010:13) ciri-ciri pembelajaran

adalah sebagai berikut:

a. Merupakan upaya sadar dan disengaja.

b. Pembelajaran harus membuat siswa belajar.

c. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan.

d. Pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya.

Klasifikasi tujuan pembelajaran menurut Bloom (Nana Sudjana, 2010:22-23)

yaitu:

a. Ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sinteisi dan evalusasi.

b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek
yang meliputi penerimaan, jawaban, penilian, organisasi dan
internalisasi.

c. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa
keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi enam aspke yakni
gerakan fefleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual,
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ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif serta
interpretatif.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pembelajaran, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan sadar dan

merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik pada

lingkungan belajar untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Tujuan

pembelajaran merupakan pemberian arahan kemana kegiatan belajar-mengajar

akan dibawa, dalam tujuan pembelajaran terdapat tiga klasifikasi yaitu ranah

kognitif, efektif dan psikomotorik. Namun dalam penelitian ini tujuan

pembelajaran hanya diambil dari segi kognitifnya saja.

4. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang

meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang telah

dilakukan oleh guru. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rusman (2012:133)

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang),

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di

kelas atau yang lain.

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2012:41) menyatakan bahwa model

pembelajaran merupakan suatu pendekatan dalam rangka mensiasati

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model

pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik

(learning style) dan gaya mengajar guru (teaching style), dimana keduanya
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disingkat dengan SOLAT (Style of Learning and Teaching). Selanjutnya

menurut Kokom Komalasari (2010:57) menyatakan bahwa model

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru, dengan kata lain,

model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu

pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.

Berdasarkan berbagai persepsi pengetian model pembelajaran sebagaimana

yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

adalah suatu pola untuk merancang bahan-bahan pembelajaran yang dilakukan

dari awal kegiatan pembelajaran sampai dengan tahap akhir yang disajikan

oleh guru.

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
Model ini dirancang untuk melatih siswa partisipasi dalam kelompok
secara demokratis.

b. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu, misalnya model
berpikir induktif dirancang dengan mengembangkan proses berpikir
induktif.

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di
kelas, misal model Syntic dirancang untuk memperbaiki kreatifitas
dalam pelajaran mengarang.

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-
langkah pembelajaran (Syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3)
sistem sosial; dan (4) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut
merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model
pembelajaran.

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.
f. Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan pedoman

model pembelajaran yang dipilihnya Rusman (2012:136).
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5. Model Pembelajaran Konvensional

Model pembelajaran konvensional merupakan salah model yang banyak

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini

merupakan model pembelajaran yang tradisonal dimana pusat pembelajaran

adalah guru. Wina Sanjaya (2006:259) menyatakan bahwa pada pembelajaran

konvensional siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai

penerima informasi pasif.

Selanjutnya menurut Nana Sudjana (2009:13) menyatakan bahwa model

konvensional merupakan suatu cara penyampain informasi dengan lisan

kepada sejumlah pendengar. Kegiatan ini berpusat pada penceramah da

komunikasi terjadi searah. Sebab model yang digunakan akan memaksimalkan

pembelajaran asal sesuai dengan materi, alokasi waktu dan fasilitas di sekolah.

Pada model pembelajaran konvensional ini, peserta didik dalam proses

pengajaran dipandang sebagai orang yang belum mengetahui apa-apa dan

hanya menerima bahan-bahan ilmu pengetahuan yang diberikan guru. Tujuan

model pembelajaran konvensional ini adalah terbatas pada ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, orang yang mengusai banyak ilmu pengetahuan dipandang

pasif dan bijaksana. Pada proses pembelajaran konvensional tujuan pendidikan

yang utama adalah pengembangan daya intelektual anak.

Menurut Ruseffendi (2005:17) pembelajaran konvensional pada umumnya

memliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada

pengetian, menekankan pada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil

daripada proses dan pembelajaran masih berpusat pada guru.
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Lebih lanjut lagi menurut Hamzah B Uno (2012:58) bahwa pembelajaran

konvensional memiliki ciri-ciri, yaitu (1) Peserta didik tidak mengetahui

tuhuan mereka belajar hari itu,(2) Guru biasanya mengajar dengan

berpedoman pada buku, (3) Tes atau evaluasi biasanya bersifat sumatif dengan

maksud untuk mengetahui perkembangan siswa, dan (4) Siswa harus

mengikuti cara belajar yang dipilih oleh guru dengan patuh mempelajari

urutan yang ditetapkan dan kurang sekali mendapatkan kesempatan untuk

menyatakan pendapatnya. Menurut Ruseffendi (2005:17) pembelajaran

konvensional pada umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih

mengutamakan hafalan daripada pengertian, menekankan pada keterampilan

berhitung, mengutaman hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada

guru.

Djamarah dan Zain Aswan (2010:97-98) menyatakan bahwa pembelajaran

konvensional ini memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya.

Kelebihan model pembelajaran konvensional yaitu (1) Guru mudah menguasai

kelas, (2) Mudah mengorganisasikan, (3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa

yang besar, (4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya dan (5) Guru

mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Sedangkan kelemahan model

pembelajaran konvensional ini yaitu (1) Mudah menjadi verbalisme

(pengertian kata-kata), (2) Bila selalu digunakan dan terlalu lama,

membosankan, (3) Mempunya sifat visual menjadi rugi, yang auditif lebih

besar menerimanya, (4) Guru sukar untuk bahwa siswa mengerti dan tertarik

pasa ceramahnya, (5) Menyebabkan siswa menjadi pasif.
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Berdasarkan uraian mengenai model pembelajaran konvensional, maka dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran konvensional adalah model

pembelajaran yang bersifat tradisonal, guru berperan sebagai pemindah

informasi kepada peserta didik. Peserta didik hanya sebagai pendengar pasif

selama proses pembelajaran berlangsung dan lebih mengutamakan hafalan

daripada pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung, mengutaman

hasil daripada proses dan pengajaran berpusat pada guru.

6. Model Pembelajaran Kooperatif

Beberapa ahli sudah banyak yang mengemukakan pengertian pembelajaran

kooperatif. Pembelajaran kooperatif berdasarkan pendapat Agus Suprijono

(2014:54) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah konsep

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk dalam bentuk

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran

kooperatif yang diajarkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang

dimaksud.

Lebih lanjut lagi menurut Anita Lie (2004:8) pembelajaran kooperatif adalah

pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada penggunaan kelompok

kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk

mencapai tujuan. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan

aspke keterampilan sosial sekaligus aspek kognitif dan aspek sikap siswa.



25

Wina Sanjaya (2010:24) menyatakan model pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau

suku yang berbeda (heterogen).

Robert. E Slavin. (2010:201) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif

dapat menggalakan siswa untuk berinteraksi secara aktif dan positif dalam

kelompok ini membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam

suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah kontruktivisme, dengan

demikian, pendidikan hendaknya mampu mengondisikan dan memberikan

dorongan untuk dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa,

menumbuhkan aktivitas serta daya cipta (kreativitas), sehingga akan menjamin

tindakanya dinamika di dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok kecil yang

terdiri dari 4-6 orang yang besifat heterogen maksudnya yaitu terdiri dari

beberapa suku, kemampuan akademik yang berbeda, ras, dan jenis kelamin

yang berbeda dengan tujuan untuk saling berinteraksi, menyelesaikan suatu

tugas dan bekerja sama dengan sesama anggota.

a. Unsur-Unsur Model Pembelajaran Kooperatif

Roger dan David Johanson (Anita Lie, 2005:31) perpendapat bahwa

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penerapan model
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pembelajaran kooperatif ini , terdapat lima unsur gotong royong yang

harus diterapkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Saling ketergantungan positif
Perasaan antar kelompok siswa untuk membantu setiap orang dalam
kelompok. Kegagalan dan keberhasilan kelompok merupakan
tanggung jawab setiap anggota kelompok karena itu sesama anggota
kelompok harus merasa terikat dan saling tergantung positif. Cara
untuk membangun saling ketergantungan positif yaitu dengan
memberikan tuga kepada siswa yang saling mendukung dan saling
berhubungan, saling melengkap, saling terikat dengan siswa lain
dalam kelompok (Agus Suprijono, 2009:59).

2. Tanggung jawab perseorangan
Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mengusai materi
pelajaran, karena keberhasilan belajar kelompok ditentukan dari
seberapa besar sumbangan hasil belajar secara perseoranga.  Agus
Suprijono (2009:59) menyatakan tujuan pembelajaran kooperatif
adalah untuk membentuk semua anggira kelompok menjadi pribadi
yang kuat dan tanggung jawab. Perseorang adalah kunci untuk
menjalin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar
bersama.

3. Tatap Muka
Interaksi yang terjadi melalui disksi akan memberikan keuntungan
bagi semua anggota kelompok karena memanfaatkan kelebihan dan
mengisi kekurangan masing-masing anggota keompok. Pertemuan
langsung semua anggota kelompok akan melakukan kegiatan
bersama dapat meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok.

4. Komukasi antar anggota
Keterampilan komunikasi antar anggota kelompok sangat penting
karena dalam setiap tatap muka terjadi diskusi dalam kelompok.
Tanpa adanya keterampilan komunikasi tujuan pembelajaran dalam
kelompok tidak akan tercapai. Keterampilan komunikasi antar
kelompok dapat digunakan untuk saling memotivasi dalam
meperoleh keberhasilan bersama.

5. Evaluasi proses kelompok
Keberhasilan belajar dalam kelompok ditentukan oleh proses kerja
kelompok. Untuk mengatasi keberhasilan proses kerja kelompok
dilakukan melalui evaluasi kerja kelompok. Melalui proses kelompok
dapat diindentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan
kegiatan dari anggota kelompok, Agus Suprijono (2009:61). Hal itu
dapat digunakan untuk mengetahui anggota keompok yang sangat
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membantu dan anggota yang tidak membantu dalam mencapai tujuan
kelompok.

b. Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif

Beberapa macam model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan

dalam proses pembelajaran antara lain sebagai berikut:

1) Model Pembelajaran Mencari Pasangan (Make a Match)
Salah satu keunggulan Make a Match adalah siswa mencari
pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topuk dalam
suasana yang menyenangkan. Make a Match dapat digunakan dalam
semua mata pelajaran dan semua tingkat usia. Sebelaum
pembelajaran dimulai guru menyediakan kartu-kartu berisi
pertanyaan dan jawaban. Siswa mendapatkan satu kartu dan harus
mencari kartu pasangan dalam batas waktu yang ditentukan oleh
guru.

2) Model Pembelajaran Bertukar Pasangan
Prosedur teknik bertukar pasangan diawali dengan siswa
mendapatkan satu pasangan yang ditunjuk oleh guru, Sugiyono
(2010:50). Guru memberikan tugas dan mengerjakan dengan
pasanganna, setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan satu
pasangan yang lain. Kedua pasangan tersebut saling bertukar
pasangan. Siswa diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan
orang lain. Pangan bisa ditunjuk oleh guru atau berdasarkan tenik
mencari pasangan.

3) Model Pembelajaran Berpikri Berpasangan (Thinking Pair Share)
Menurut Agus Suprijono (2009:91), Thinking Pair Share seperti
namanya Thinking, diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau
isu terkait dengan pelajaran. Selanjutnya, pairing yaitu guru
memberikan kesempatan siswa untuk bekerja berpasangan. Hasil
diskusi berpasangan dibicarakan dengan pasangan lain, tahap ini
disebut dengan Sharing. Memberi kesempatan kepada siswa untuk
bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan model ini adalah
memberikan partispasi siswa secara optimal.

4) Model Pembelajaran Berkirim Salam Dan Soal
Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih
pengetuan dan keterampilan siswa. Siswa membua pertanyaan sendiri
dan mengerjakan soal yang dibuat oleh temennya. Masing-masing-
masing siswa saling mengirimkan salam berupa soal yang telah
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dibuat sendiri, dan mengerjakan soal yang dibuat oleh teman yang
lain.

5) Model Pembelajaran Kepala Bernomor (Numbered Heads)
Pembelajaran dengan kepala bermotor diwali dengan numbering.
Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompk kecil sesuai dengan
jumlah konsep yang akan dipelajari. Tiap-tiap kelompok diberikan
nomor sesuai dengan jumlah anggita kelompoknya. Guru
memberikan materi untuk didiskusikan dalam kelompok. Guru
memberika pertanyaan dengan menggali nomor yang sama pada
semua kelompok dan memberikan kesempatan untuk menjawab.
Teknik ini memberika kesempatan kepada siswa untuk saling
membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat.

6) Model Pembelajaran Kepala Bernomor Terstruktur
Teknik kepala bernomor terstruktur prosedurnya hampir sama dengan
Numbered Heads. Teknik ini dalam pelaksanaanya lebih terstruktur.
Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai
dengan jumlah konsep yang akan dipelajari. Tiap-tiap anggota
kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggota
kelompoknya. Guru memberikan materi untuk mendiskusikan dalam
kelompok. Siswa bisa belajar melaksanakan tanggungjawab
pribadinya dan saling keterkaitan dengan teman-teman kelompok.

7) Model Pembelajaran Two Stay Two Stray
pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pembagian
kelompok dan pemberian tugas atau permasalahan yang harus mereka
diskusikan jawabannya. Setelah diskusi selesai, dua anggota
kelompok sebagai duta meninggalkan kelompok dan bertamu kepada
kelompok lain. Dua anggota yang tidak bertugas sebagai duta,
mempunyai kewajiban menerima tamu dari kelompok lai. Setelah
menyelesaikan tugas, semua kembali ke kelompoknya masing-
masing dan membahas hasil kerja yang telah dilakukan. Model ini
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagikan hasil
informasi dengan kelompok lain.

8) Model Pembelajaran Keliling Kelompok
Teknik keliling kelompok diawali dengan membagi kelas ke dalam
kelompok kecil. Guru memberikan permasalahan untuk didiskusikan
masing-masing kelompok. Setelah selesai berdiskusi kelompok-
kelompok saling berkunjung ke kelompok lain untuk melihat
pekerjaan kelompok lain. Masing-masing anggota kelompok
mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dan
mendengarkan pengalaman anggota lain.

9) Model Pembelajaran Kancing Gemerincingket
Model pembelajaran kooperatif kancing gemerincing merupakan
model pembelajaran dimana siswa yang mendapatkan chip atau koin
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berfungsi sebagai tiket untuk berbagi infomasi pada diskusi. Masing-
masing anggota kelompok mendapatkan kesempatakan untuk
memberikan kontibusi dan mendengarkan padangangan dan
pemikiran anggota lain.

10) Model Pembelajaran Keliling Kelas
Model pembelajaran kooperatif keliling kelas diawali dengan kerja
siswa dalam kelompok. Selesai berdiskusi, masing-masing kelompok
memamerkan hasil kerja kelompok masing-masing, kemudian semua
anggota kelompok laun berkeliling untuk melihat hasil kerja dari
semua kelompok yang telah dipamerkan. Teknik ini memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memamerkan hasil kerja dan melihat
hasil kerja orang lain.

11) Model Pembelajaran Lingkaran Kecil Lingkaran Besar (Inside
outside Circle)
Pembelajaran dengan Inside Outside Circle diawali dengan
pembentukan kelompok. Kelas dibagi menjadi dua kelompok besar,
yaitu kelompok lingkarang besar (luar) dan lingkaran kecil (dalam).
Atur kedua kelompok lingkarang sehingga saling berhadapan . guru
memberikan tugas untuk mendiskusikan berpsangan. Selesai
berdiskusi, kelompok bergerak berlawanan arah. Setiap pergerakan
itu akan membentuk pasangan-psangan baru dan saling memberikan
informasi hasil diskusi. Teknik Inside Outside Circle memberikan
kesempatan kepada siswa agar saling berbagi informasi pada saat
yang bersamaan.

12) Model Pembelajaran Tari Bambu (Bamboo Dancing)
Pembelajaran diawali dengan pengenalan topik oleh guru dan
membagi kelas menjadi dua kelompok besar. Atur dua kelompk
dalam posisi berdiri sejajar, dengan demikian siswa akan berhadapan.
Guru memberikan tugas untuk dididkusikan berpasangan. Selain
diskusi, atu kembali siswa belajar berhadapan dan bergeser searah
jarum jam. Pergeseran akan berhenti ketika tiap-tiap siswa kembali
kepada pasangan awal. Model ini merupakan modifikasi dari
Lingkaran Kecil Lingkaran Besar, karena keterbatasan ruang kelas..

13) Model Pembelajaran Jigsaw
Pembelajaran dengan jigswa diawali dengan pengenalan topik yang
akan dibawah oleh guru Agus Suprijono (2009:89). Selanjutnya guru
membagi kelas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil sesuai
dengan jumlah konsep yang ada pada topik, dalam pembelajaran
jigsaw terdapat kelompok ahli yang nantinya akan berkumpul dengan
ahli dari kelompok lain dan berdiskusi. Pada model ini guru
memperhatikan skema atau latar belakang pengalaan siswa dan
membantu siswa mengaktifkan skema ini agar pembelajaran lebih
bemakna.
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14) Model Pembelajaran Bercerita Berpasangan (Paired Stotytelling)
Model pembelajaran ini dikembangan sebagai pendeketan interaktif
antar siswa, pengajar, dan bahan ajar. Pada proses kegiatan model ini
siswa dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir,
berimajinasi sehingga siswa terdorong untuk belajar.

15) Model Pembelajaran Menerima dan Memberi (Take and Give)
Model pembelajaran take and give merupakan model pembelajaran
‘saling memberi dan saling menerima’. Prinsip ini juga menjadi
intisari dari model pembelajaran take and give. Model pembelajaran
take and give merupakan strategi pembelajaran yang didukung oleh
penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada siswa.
Pada kartu yang dibagikan, ada catatan yang harus dikuasai atau
dihafal masing-masing siswa. Siswa kemudian mencari pasangannya
masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang
didapat di kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan
mengevaluasi siswa dengan menanyakan pengetahuan yang mereka
miliki dan pengetahuannya yang mereka terima dari pasangannya
Miftahul Huda (2013:242).

Berdasarkan beberapan model pembelajaran kooperatif yang telah

dipaparkan, maka model pembelajaran kooperatif yang dipilih untuk

memperbaiki hasil belajar yaitu model pembelajaran thinking pair share dan

model pembelajaran take and give.

Sebagai tambahan pembelajaran kooperatif memiliki tujuan yaitu pokok

belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara

kelompok Tritanto (2014:109). Berdasarkan pendapat Robert. E. Slavin

(2010:100) pembelajaran kooperatif bukan hanya sebuah teknik pengajaran

yang ditujukan untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa,

pembelajaran kooperatif juga merupakan cara untuk menciptakan keceriaan,

lingkungan yang pro-sosial di dalam kelas, yang merupakan salah satu

manfaat untuk memperluas perkembangan interpersonal dan keefektifan.
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Model pembelajaran kooperatif mengandung prinsip-prinsip yang

membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Robert. E Slavin

(2010:16) mengungkapkan bahwa konsep utama dari belajar kooperatif

sebagai berikut:

a. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai
kriteria yang ditentukan.

b. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa khususnya kelompok
tergantung pada pelajaran individual semua anggota kelompok.

c. Kesempata yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa yang telah
membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri.

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajar.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunya kemampuan tinggi,
sedang dan rendah.

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku
dan jenis kelamin yang berbeda.

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu
Tritanto (2009:65-66).

Terdapat enam langkah utama dalam pembelajaran kooperatif menurut

Tritanto (2014:117) yang tertera pada Tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Tingkah Laku Guru
Fase 1:
Menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar.

Fase 2:
Menyajikan Informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa
dengan jalan demontrasi atau lewat bahan
bacaan.

Fase 3:
Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efisien.

Fase 4:
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas
mereka.

Fase 5:
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi
yang telah dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase 6
Memberi Penghargaan

Guru mencari cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan
kelompok

Sumber Tritanto (2014:17).

Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain

sebagai berikut:

a. Kelebihan pembelajaran kooperatif, adalah (1) Dapat meningkatkan
kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah, (2)
Meningkatkan komitmen, (3) Menghilangkan prasangka buruk terhadap
teman sebaya, (4) Tidak memiliki rasa dendam.

b. Kekurangan pembelajaran kooperatif, adalah (1) Dalam menyelesaikan
suatu materi pelajaran dengan pembelajaran kooperatif membutuhkan
waktu yang realatif lama, (2) Materi tidak disesuaikan dengan kurikulum
apabila guru belum berpengalaman, (3) Siswa berprestasi rendah menjadi
kurang dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah kepada
kekecewaan, (4) Siswa yang berkemampuan tinggi merasakan
kekecewaan ketika mereka harus membantu teman yang berkemampuan
rendah Tritanto (2014:20).
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7. Model Pembelajaran Thinking Pair Share (TPS)

Model pembelajaran kooperatif tipe Thinking Pair Share (TPS) merupakan

salah satu pembelajaran kooperatif yang mudah dan sederhana dilaksanakan di

semua jenjang pendidikan. Pembelajaran kooperatif tipe Thinking Pair Share

atau berpikir, berpasangan, dan berbagi merupakan suatu cara yang efektif

untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Prosedur yang digunakan

dalam thinking pair share dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir,

untuk merespon dan saling membantu (Tritanto,2014:129).

Warsono dan Hariyanto (2013:202) menyatakan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe thinking pair share (TPS) mulanya dikembangkan oleh Frank

T. Lyman juga oleh Spencer Kagan bersama Jack Hassard Tipe model

pembelajaran kooperatif ini memungkinkan setiap anggota pasangan siswa

untuk berkontemplasi terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan. Setelah

diberikan waktu yang cukup mereka selanjutnya diminta untuk mendiskusikan

apa yang mereka pikirkan tadi (hasil komtemlasi) dengan pasangan masing-

masing.

Langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran thnnking pair share terdiri

dari 3 langkah utama yaitu sebagai berikut:

Langkah 1: Berpikir (Thinking)

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk

berpikir sendiri jawaban atau masalah. siswa membutuhkan penjelasan bahwa

berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir.



34

Langah 2: Berpasangan (pairing)

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa

yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat

menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan, atau menyatukan

gagasan apabila suatu masalah khusus diidentifikasi. Secara normal guru

memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan.

Langkah 3: Berbagi (Sharing)

Pada langkah akhir, guru meminta setiap pasangan untuk berbagi dengan

keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk

berkeliling rungan dari psangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar

sebagian pasangan mendapat kesempata untuk melaporkan Tritanto 2014:

130).

Berdasarkan pemaparan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe

Thinking Pair Share (TPS) dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran Thinking Pair Share (TPS) merupakan model

pembelajaran yang telah lama diperkanalkan oleh Frank T. Lyman juga oleh

Spencer Kagan bersama Jack Hassard), pembelajaran ini bersifat mudah dan

sederhana dilaksanakan disemua pendidikan. Model pembelajaran ini

memperkenalkan gagasan menegani waktu tunggu untuk berpikir, selanjutnya

dalam kegiatan pembelajaran penggunaan model pembelajaran thinking pair

share (tps) memiliki beberapa langkah pembelajaran yaitu yang pertama

berpikir, berpasangan, dan berbagi.
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a. Kelebihan Model Pembelajaran Thinking Pair Share

Model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share ini memiliki

beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh model pembelajaran lain.

Menurut Jumanta Hamdayana (2015:204) beberapa kelebihan yang

dimiliki model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share (TPS)

antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan pencurahan pada waktu tugas
Penggunaan metode pembelajaran thinkin pair share menuntut siswa
menggunakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas atau
permasalahan yang diberikan oleh guru diawal pertemuan sehingga
diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik sebelum guru
menyampaikan pada pertemuan selanjutnya.

2) Memperbaiki kehadiran.
Tugas yang telah diberikan oleh guru pada setiap pertemuan selain
untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga
dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap
pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa
tersebut tidak mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil
belajar mereka.

3) Angka putus sekolah berkurang.
Model pembelajaran thinking pair share diharapkan dapat memotivasi
siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat lebih
baik daripada pembelajaran dengan model konvensional.

4) Sikap apatis berkurang.
Sebelum pembelajaran dimulai, kecenderungan siswa merasa malas
karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa yang
disampaikan guru dan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan
oleh guru, dengan menerapkan siswa secara aktif dalam proses belajar
mengajar metode pembelajaran think pair share akan lebih menarik
dan tidak monoton dibandingkan metode konvensional.

5) Penerimaan terhadap individu lebih besar.
Dalam model pembelajaran konvensional, siswa aktif di dalam kelas
hanyalah siswa tertentu yang benar-benar rajin dan cepat dalam
menerima materi yang disampaikan oleh guru sedangkan siswa lainnya
hanyalah ‘pendengar’ materi yang disampikan oleh guru, dengan
melihat pembelajaran tinking pair share, hal ini dapat diminimalisir



36

sebab semua siswa akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan
oleh guru.

6) Hasil belajar lebih mendalam.
Parameter dalam proses belajar mengajar adalah hasil belajar yang
diraih oleh siswa. Penerapan pembelajaran thinking pair share,
perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi secara bertahap,
sehingga pada akhirnya pembelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat
optimal.

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi

8) Sistem kerjasama yang diterapkan dalam pembelajaran thinking pair
share menurut siswa untuk dapat bekerja sama dengan tim, sehingga
siswa dapat dituntut untuk dapat belajar berempati, menerima pendapat
orang lain atau mengakui secara sportif jika pendapatnya tidak
diterima.

b. Kelemahan Model Pembelajaran Thinking Pair Share

Beberapa kelemahan dari model pembelajaran thinking pair share

memiliki beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut:

1) Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berifikir
sistematik.

2) Lebih sedikit ide yang masuk.
3) Jika ada perselisihan tidak ada penengah dari siswa dalam

kelompok.
4) Jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan

kelompok, karena ada satu murid yang tidak mempunyai pasangan.
5) Jumlah kelompok yang terlalu banyak.
6) Menggantungkan pada pasangan Jumanta Hamdayana (2015:204).

8. Model Pembelajaran Take and Give

Model pembelajaran take and give merupakan model pembelajaran ‘saling

memberi dan saling menerima’. Prinsip ini juga menjadi intisari dari model

pembelajaran take and give. Model pembelajaran take and give merupakan

strategi pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan
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pemberian kartu kepada siswa. Pada kartu yang dibagikan, ada catatan yang

harus dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. Siswa kemudian mencari

pasangannya masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa

yang didapat di kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan

mengevaluasi siswa dengan menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan

pengetahuannya yang mereka terima dari pasangannya Miftahul Huda

(2013:242).

Suyatno (2009:58) menyatakan model pembelajaran take and give

mempunyai arti menerima dan memberi, maksud take and give dalam model

pembelajaran ini adalah dimana siswa menerima dan memberi pelajaran pada

siswa yang lainnya. Mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baik pada waktu yang sama saat

ia menjadi narasumber bagi yang lain. Model pembelajaran take and give

merupakan proses pembelajaran yang berusaha mengaitkan pengetahuan baru

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Model Pembelajaran take and

give bertujuan agar peserta didik saling berbagi informasi pada saat yang

bersamaan dengan pasangannya dalam waktu singkat Nanang Hanafiah dan

Cucu Suhana (2012:56).

Jadi dari pernyataan mengenai model pembelajaran take and give dari

beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran take and

give adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang menerima dan

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengaitkan pengetahuan

yang telah disampaikan oleh guru dan sudah dimiliki oleh peserta didik,
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dengan tujuan agar peserta didik saling bertukar informasi dengan pasangan

dalam waktu singkat.

a. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Take And Give

Setiap model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar

mengajar pasti memiliki langkah-langkah atau prosedur. Begitu juga

dengan model pembelajaran take and give. Berikut ini merupakan

langkah-langkah model pembelajaran take and give menurut Hamzah B.

Uno (2012:95):

1) Siapkan kelas sebagaimana mestinya.
2) Jelaskan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai
3) Untuk memantapkan penguasaan peserta didik tiap siswa diberi

masing-masing kartu untuk dipelajari kurang dari 15 menit.
4) Seluruh siswa semuanya berdiri dan mencari pasangan untuk saling

menginformasikan. Setiap siswa harus mencatat nama pasangannya
pada kartu.

5) Demikian seterusnya sampai setiap peserta didik dapat saling
memberi dan menerima materi masing-masing (take and give).

6) Untuk mengevaluasi keberhasilan peserta didik, berika pertanyaan
yang tidak sesuai dengan kartunya (kartu orang lain)

7) Strategi ini dapar dimodifikasi guru sesuai dengan keadaan.
8) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman

dan memberi penguatan.
9) Kesimpulan.

b. Kelebihan Model Pembelajaran Take And Give

Model pembelajaran take and give memiliki kelebihan sebagai berikut:

1) Dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan
situasi pembelajaran.

2) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan orang
lain.

3) Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelas.
4) Memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu

yang telah dibagikan, dan
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5) Meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa
dibebani pertanggung jawaban atas kartunya masing-masing. Miftahul
Huda (2013:243).

c. Kekurangan Model Pembelajaran Take And Give

Menurutt Miftahul Huda (2013:243) beberapa kekurangan yang dimiliki

model pembelajaran take and give adalah sebagai berikut:

1) Kesulitan untuk mendisiplinkan siswa dan kelompok-kelompok.
2) Ketidak sesuain skill antara siswa yang memiliki kemampuan

akademik yang baik dan siswa yang kurang memiliki kemampuan
akademik, dan

3) Kecenderungan terjadi free riders dalam setiap kelompok, utamanya
siswa-siswa yang akrab satu sama lainnya.

9. Pembelajaran Geografi

Menurut Bintarto (1968:11), geografi merupakan ilmu pengetahuan yang

menciptakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam

dan kependudukan, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan

dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu.

Sedangkan menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI dan Daldjoeni, 1988),

geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

geosfer dilihat dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam

konsteks keruangan.

Menurut Nursid Sumaadmaja (2001:12), pembelajaran geografi hakikatnya

adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang

merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan

variansi kewilayahan. Oleh karena itu maka dapat ditarik kesimpulan dafri
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beberapa ahli bahwa pembelajaran geografi di sekolah adalah pembelajaran

mengenai hakikat geografi yang meliputi aspek-aspek keruangan,

kelingkungan dan kewilayahan dengan objek studi geografi adalah geosfer,

yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, biosfer, mesosfer dan antroposfer yang

disesuaikan pada jenjang pendidikan peserta didik dan tingkat perkembangan

psikologi peserta didik.

Bintarto dan Surastopo Hadisumamo (1979:12-24) menjelaskan bahwa

pendekatan yang digunakan dalam kajian geografi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan keruangan yaitu pendekatan yang mempelajari perbedaan
lokasi mengenai sifat-sifat penting atau seri sifat-sifat penting.

b. Pendekatan kelingkungan yaitu pendekatan yang menekankan pada
interaksi antar organisme hidup dengan lingkungan.

c. Pendekatan kompleks wilayah yaitu pendekatan geografi yang
menekankan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan
kelingkungan.

Tujuan Pembelajaran Geografi

Tiga tujuan mata pelajaran geografi adalah sebagai berikut:

a. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewajiban serta proses yang
berkaitan.

b. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,
mengkomunikasi dana menerapkan pengetahuan geografi.

c. Menampilkan prilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan
pemanfaatan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi
terhadap keragaman budaya masyarakat.

10. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu usaha yang diterima oleh peserta didik selama

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tercapainya hasil belajar peserta didik

yang baik jika semua kompetensi dasar yang dilaksanakan dan indikator dapat
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dicapai. Menurut Nana Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar siswa

pada hakikatnya adalah perubahan tingkat laku sebagai hasil dalam pengertian

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Damyati

dan Mudjiono (2006:3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru tindak mengajar

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar sedngkan dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Proses

perbaikan hasil belajar yang rendah diperlukan penerapan variasi model

pembelajaran thinking pair share dan model pembelajaran take and give.

Hasil belajar merupakan indikator dari berhasil tidaknya suatu proses

pembelajaran di kelas. Hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tidak

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri.

Sugihartono, dkk (2007:76-77) menyebutkan faktor-faktor pembelajaran yang

mempengaruhi hasil belajar, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologis.

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal

meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

Hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga jenis ranah keberhasilan,

yakni ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah keberhasilan

tersebut, terdapat beberapa jenis kemamuan siswa yang harus diperhatikan

yang menjadi sebuah acuan penting untuk rubrik penilaian. Guru harus

mampu memperhatikan dan memahami beberapa tiga ranah keberhasilan
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siswa agar dapat menentukan rubrik penilian. Hasil belajar yang digunakan

dalam penelitian ini hanya menyangkut aspke kognitif saja yang mencakup

tiga angkatan yaitu pengetahuan (C1), Pemahaman (C2), Penerapan (C3) dan

Menganalisis (C4) Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar

siswa yaitu pada aspek kognitif berupa tes dilaksanakan sebelum dan setelah

menggunakan model pembelajaran thinking pair share dan take and give.

Terdapat dua istilah penting dalam hasil belajar yaitu istilah behavior (tingkah

laku) dan performance (penampilan) merupakan dua istilah yang dapat

diamati langsung oleh orang lain. Hasil belajar seseorang dapat berupa

pengetahuan, keterampilan serta sikap.

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil belajar, maka dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari segi kognitif,

afektif dan psikomotorik. Hasil belajar dapat diperoleh setelah dilakukannya

kegiatan proses pembelajaran dan dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang

bertujuan untuk mengetahui data sebagai bukti berhasil tidaknya suatu

pembelajaran. Hasil belajar yang diambil dalam penelitian ini hanya

mencakup aspek kognitif saja.

Aspek kognitif pengetahuannya bersifat abstrak sehingga tidak secara nyata

dapat diamati, akan tetapi manifestasi pemikiran pengetahuan dapat diketahui

apabila diukur dengan cara yang tepat. Perolehan hasil belajar siswa dalam

penelitian ini dengan menggunakan intrumen tes yang berupa 20 soal pilihan

ganda untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan

dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran thinking pair share (tps)
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dan model pembelajaran take and give. Adapun kriteria untuk mengukur hasil

belajar siswa menurut Djamarah (2010:107) digolongkan sebagai berikut:

a. Tinggi : Apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa 76%- 100 %

b. Sedang : Apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa hanya 69%- 75%.

c. Rendah : Apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa kurang dari 60 %.
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B. Penelitian yang Relevan

Berikut ini merupakan hasil penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Penelitian yang Relevan

No Nama Judul Hasil Keterangan
1. Nurul Husna

( 2014)
Perbandingan Hasil Belajar Siswa
Menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif Thinkig Pair Share dengn Model
Pembelajaran Grup Investigation Pada Mata
Pelajaran Geografi di SMA Negeri 12 Banda
Aceh

Hasil penelitian ini menunjukkan:
Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas X-IS yang berjumlah 91
siswa. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik Purposive Sampling,
diambil hanya dua kelas yakni kelas
X-IS 2 sebanyak 19 siswa dan kelas
X-IS 4 sebanyak 18 siswa. Teknik
pengumpulan data berupa teks kepada
siswa, yakni pre-test dan post-test.
Teknik pengolahan data dilakukan
dengan hasil uji t. Hasil pengolahan
data penelitian diperoleh thitung = 6,94
dan ttabel =1,69 pada taraf signifikan 5
% dan peluang 0,95 dan dk = 35,
artinya thitung > ttabel sehingga H2

diterima. Simpulan yang dapat diambil
adalah hasil belajar Geografi pokok
bahasan mitigasi dan adaptasi

Jurnal Ilmiah
Mahasiswa
(Volume 1, No
2, Halaman
100-112)
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penanggulangan bencana alam yang
menggunakan model thinking pair
share lebih baik dibandingkan dengan
hasil belajar yang menggunakan model
pembelajran group investigation
dalam mata pelajaran Geografi di
SMA Negeri 12 Banda Aceh.

2. Achmad Fandir
Tiyansyah (2013)

Perbandingan Penerapan Model
Pembelajaran Thinking Pair Share (TPS)
dengan Thinking Talk Write (TTW)
Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa
Kelas  X SMA N 1 Bululawang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan model
pembelajaran Thinking Pair Share
dengan model pembelajaran Think
Talk Write pada hasil belajar Geografi
Siswa kelas X di SMA Negeri 1
Bululawang. Penelitian ini merupakan
penelitian kuasi eksperimen yang
menggunakan desain pretest-posttest
control grup. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahawa rata-rata nilai
gain hasil belajar dari kelas Thinking
Pair Share lebih tinggi dari  pada
kelas yang menggunakan Think Talk
Write

Jurnal Online
UM Volume 2,
No 1 (2013)

3. Rini Hardiyanti
Ritonga (2016)

Perbandingan Hasil Belajar Siswa yang
Diajarkan Menggunakan Model
Pembelajaran Take And Give dan Model
Pembelajaran Make A Match pada mata
pelajaran IPS Terpadu di kelas VII MTs N

Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VII MTsN Model Banda
Aceh yang berjumlah 308 siswa.
Sampel dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VII-4 dan VII-5 yang

Jurnal Ilmiah
Mahasiswa
(Volume 2,
Nomor 3,
halaman 90-
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Model Banda Aceh Tahun Ajaran
2015/2016

berjumlah 56 siswa, Teknik
pengambilan sampel yaitu purposive
sampling .Teknik pengumpulan data
dengan cara memberikan pre-test dan
post-test kepada siswa. Hipotesis diuji
dengan menggunakan rumus statistik
Uji-t. Berdasarkan hasil perhitungan
diperoleh nilai thitung = 2,91. Nilai
tersebut selanjutnya diabndingkan
dengan nilai ttabel pada taraf siginifikan
(α) =5 % dengan derajat kebebasan
(dk) = n1.+ n2 – 2 maka diperoleh nilai
ttabel = 1,67. Berdasarkan hasil ini
ternyata nilai thitung > ttabel 2,91 > 1,67
menggunakan model pembelajaran take
and give lebih baik dari hasil belajar
siswa yang menggunakan pembelajaran
make a match.

97).

4. Cut Nurasma (2014) Perbandingan Hasil Belajar Siswa
Menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Take and Give dengan
Model Pembelajaran Thinking Pair Share
Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas XI-IIS
di SMA Negeri 7 Banda Aceh

Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kuanlitatif
dalam bentuk penelitian eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas XI-IIS di SMA Negeri 7
Banda Aceh yang berjumlah 89 siswa.
Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik Purposive Sampling, diambil

Jurnal Ilmiah
Mahasiswa
(Volume 2,
Nomor 1,
halaman 62-
70).
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dua kelas yakni kelas XI-IIS 1
sebanyak 29 siswa kelas XI-IIS 3
sebanyak 25 siswa. Teknik
pengumpulan data berupa pemberian
test kepada siswa, yakni pre-test dan
post-test. Teknik pengolahan data
dilakukan dengan uji-t. Hasil
pengolahan data penelitian diperoleh
thitung = 1,5 dan ttabel = 1,68 pada taraf
signifikan 5 % dengan peluang 0,95
dan dk =52, artinya thitung ≤ ttabel,

sehingga yang disajikan dengan model
pembelajaran Take And Give sama
dengan hasil belajar siswa yang
disajikan dengan model pembelajaran
Thinking Pair Share pada mata
pelajaran Geografi di SMA Negeri 7
Banda Aceh.

5 Lynda Sischa
Novrilyana (2017)

Perbandingan Model Pembelajaran Search
Solve and Share dan Thinking Pair Share
Terhadap Hasil Belajar Hasil Belajar Mata
Pelajaran Geografi Pada Siswa Kelas XI IPS
MAN 1 Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahuai perbandingan model
pembelajaran SSCS dengan model
thinking Pair Share (TPS) terhadap
hasil belajar. Hasil belajar Geografi
materi kearifan pemanfaatn sumber
daya alam yang menggunakan
Thingking Pair Share (TPS) lebih
efektif dibandingan dengan model

Jurnal GeoEco
ISSN: 2460-
0768
Vol. 3, No. 1
(Januari 2017)
Hal. 82-94
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pembelajara Search Solve Create and
Share pada siswa kelas XI IPS MAN 1
Surakarta..

6 Andi Maulana
(2016)

Perbadingan Hasil Belajar Menggunakan
Model Pembelajaran Thinking Pair Share
dan The Power of Two SMAN 1 Pallanga
Kabupaten Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan
pertama, hasil belajar peserta didik
yang diajar melalui model
pembelajaran kooperatif tipe thinking
pair share berada pada kategori
rendah dengan presentase 41,4% dari
39 peserta didik dan nilai rata-rata
sebesar 54,25. Kedua, hasil belajar
peserta didik yang diajar melalui
model pembelajaran kooperatif tipe
the power of two berada pada kategori
tinggi dengan presentase 70% dari 30
peserta didik dengan nilai rata-rata
66,88. Ketiga dari hasil analisis uji
hipotesis menggunakan uji-t diperoleh
nilai thit= 4,87 dan nilai ttab=1,67.
Dimana nilai thit>ttab sehingga Ho
ditolak dan Ha diterima, dengan
terdapat rata-rata hasil belajar yang
diajarkan dengan menggunakan model
thinking pair share dan the power of
two.

Jurnal Biotek
Volume 5 No 1
Juni 2017.
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C. Kerangka Pikir

Pembelajaran geografi merupakan salah satu pembelajaran yang diujikan pada

saat Ujian Nasional. Pada proses kegiatan pembelajaran geografi banyak

variasi model yang dapat diterapkan oleh guru pada saat pembelajaran. Guru

harus benar-benar dapat memilih model yang dianggap cocok untuk

diterapkan pada setiap materi yang berbeda dengan tujuan agar hasil belajar

yang diperoleh bisa optimal. Namun pada kenyataannya pada saat melakukan

penelitian pendahuluan saat ini guru masih menggunakan model pembelajaran

konvensional. Model pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran

tradisional dimana metode ini masih banyak digunakan oleh guru dalam

proses pembelajaran.

Model pembelajaran konvensional ini meupakan model pembelajaran yang

berpusat pada guru, sehingga dalam hal ini peserta didik yang seharusnya

dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran tidak berjalan dengan baik

dan sebaliknya siswa menjadi kurang aktif atau pasif. Maka yang harus

diperbaiki yaitu penerapan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru

pada saat proses pembelajaran, karena model pembelajaran yang diterapkan

oleh guru dapat  berpengaruh pada hasil belajar. Penerapan model

pembelajaran tidak hanya terpacu pada satu model saja, melainkain diperlukan

perbandingan model supaya dapat diketahui model apakah yang cocok

digunakan. Perbandingan model pembelajaran yang dianggap cocok untuk

memperbaiki hasil belajar geografi yaitu perbandingan model pembelajaran

thinking pair share (tps) dan model pembelajaran take and give.
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Model pembelajaran thinking pair share merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi

siswa, dengan model ini siswa dilatih untuk mengutarakan pendapat dan siswa

juga dilatih untuk menghargai pendapat temannya. Model pembelajaran

thinking pair share ini melibatkan siswa secara aktif untuk saling berinteraksi

dan menyampaikan pendapat serta mendengarkan pendapat dari temannya

atau pasangannya. Penerapan model pembelajaran diawali dengan pemberian

suatu masalah oleh guru kemudian peserta didik memikirkan jawaban dari

permasalahan yang  diajukan, selanjutnya guru meminta kepada peserta didik

untuk berpasangan dan bertukar hasil pemikiran meraka. Langkah terakhir

yaitu peserta didik membagikan hasil diskusi ke depan kelas.

Model pembelajaran take and give merupakan model pembelajaran membantu

siswa untuk dapat mengembangkan potensinya, siswa dituntut untuk memiliki

keberanian untuk mengemukakan pendapat dan belajar berbicara atau

menerangkan materi di depan kelas serta membantu ingatan peserta didik serta

membangun suasana belajar dari pasif ke aktif. Penerapan model

pembelajaran take and give diawalai dengan peserta didik dibagi menjadi

beberapa kelompok kecil atau berpasangan kemudian guru membagikan kartu

yang berisi materi ataupun soal kemudian didiskusikan kepada kelompok.

Tujuan dari penerapan model pembelajaran ini yaitu untuk melatih siswa

untuk berpikir cepat sehingga siswa tidak mengandalkan teman atau

kelompoknya tetapi ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.
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Penelitian ini melihat hasil belajar siswa melalui perbandingan penerapan

model pembelajaran thinking pair share dan model pembelajaran take and

give. Penentuan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dimulai dengan

pemberian soal pre-test. Kemudian selesai melaksanakan pre-test dan

diketahui hasilnya bahwa kedua kelas tersebut memperoleh nilai yang sama.

Maka langkah yang diambil yaitu mengundi kedua kelas terebut untuk

menentukan kelas eksperimen 1 yang akan diberikan perlakukan dengan

menggunakan model pembelajaran thinking pair share dan kelas eksperimen 2

dengan perlakukan model pembelajaran take and give. Penentuan kelas ini

dimulai dengan mengundi kelas X IPS 1 dan kelas X IPS 2 untuk penetuan

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2.

Ketentuan dalam pengundian ini yaitu jika kelas yang keluar terlebih dahulu

dalam pengundian maka kelas tersebut ditetapkan sebagai kelas eksperimen 1

dan kelas yang keluar urutan kedua maka ditetapkan sebagai kelas eksperimen

2. Pada saat pengundian nama kelas yang pertama keluar yaitu kelas X IPS 2

maka berdasarkan keputusan kelas X IPS 2 diterapkan sebagai kelas

eskperimen 1 dan kelas X IPS 1 ditetapkan sebagai kelas X IPS 2 karena

berdasarkan pengundian. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari test. Peran guru

dalam proses pembelajaran thinkin pair share dan take and give lebih

mengarah sebagai mediator dan fasilitator. Berdasarkan kerangka pikir yang

telah dijelaskan maka secara sederhana dapat disajikan dalam bentuk bagan

sebagai berikut:
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Perbandingan Hasil Belajar Pada Menggunakan

Model Pembelajran TPS dan Model Pembelajaran Take and Give Pada
Mata Pelajaran Geografi

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model
Pembelajaran Thinking Pair Share dan Model

Pembelajaran Take and Give

2. Hasil belajar

geografi siswa
kelas X IPS
meningkat

1. Proses
pembelajaran
masih berpusat
ke guru.

2. Guru masih
menggunakan
model
Pembelajaran
konvensional.

3. Hasil belajar
siswa masih
tergolong rendah.

4. Belum ditemukan
strategi
pembelajaran
yang tepat.

1. Penjelasan model
pembelajaran
kooperatif

2. Pelatihan pembelajaran
thinking pair share dan
model pembelajaran
take and give.

3. Silamulasi
pembelajaran
menggunakan model
pembelajaran thinking
pair share dan model
pembelajaran take and
give

4. Melaksanakan
pembelajaran
menggunakan model
pembelajaran thinking
pair share dan model
pembelajaran take and
give.

1. Dapat
diterapkannya
model
pembelajaran
thinking pair
share dan
model
pembelajaran
take and give
pada mata
pelajaran
geografi.

Hasil Penerapan Model
Pembelajaran TPS& Model
Pembelajaran Take and Give

Input Model Pembelajaran
TPS dan Model

PembelajaranTake And
Give

Proses Model Pembelajaran
TPS & Model Pembelajaran

Take and Give
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pikir yang telah dipaparkan maka

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan hasil belajar geografi siswa kelas X IPS yang diajarkan

menggunakan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair

share (tps) dan model pembelajaran take and give.
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III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

eksperimen semu (Quisi Eksperimen). Eksperimen semu merupakan situasi

kelas sebagai tempat mengkondisikan perlakuan tidak memungkinkan

pengontrolan dilakukan sesuai dengan kondisi yang terkontrol secara ketat

Nana Sudjana (2010:44) .

Metode penelitian ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang akan

dilaksanakan yaitu mendeskripsikan hasil belajar Geografi dengan

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Thinking Pair Share dan Take and

Give.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banjit yang terletak di Jalan A.K

Gani Bali Sadhar Selatan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung

jawabkan data yang diperoleh, selain itu alasan pemilihan lokasi SMA Negeri

1 Banjit yaitu sekolah ini merupakan satu satunya sekolah yang ada di

Kecamatan Banjit yang telah menetapkan kurikulum 2013 dimana kurikulum
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2013 menerapkan aturan guru harus mampu mendesain model pembelajaran

agar pembelajaran tidak monoton. Tetapi, pada saat pra penelitian guru

geografi di SMA N 1 Banjit masih menggunakan model pembelajaran

konvensional. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang

masih berpusat kepada guru. Penelitian ini akan dilakukan pada semester

Genap Tahun Pelajaran  2019.

C. Populasi

Menurut Sukardi (2003:3) populasi pada prinsipnya adalah semua anggota

kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama

dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil

akhir suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2013:215) “ Populasi diartikan

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai

kualitas dan kareteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulan”. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah

dipaparkan, maka populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X IPS

SMA Negeri 1 Banjit yang berjumlah 104 peserta didik, yang terdiri dari 43

laki-laki dan 61 perempuan. Untuk lebih jelasnya, populai dalam penelitian ini

dapat diamati pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Banjit

No Kelas Siswa Jumlah
L P

1 X IPS 1 11 24 35
2 X IPS II 15 20 35
3 X IPS III 16 18 34

Jumlah 43 61 104

Sumber Data Guru Geografi SMAN 1 Banjit Tahun 2018
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D. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. bila populasi besar, dan penelitian ini tidak memungkinkan

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu Sugiyono (2015:117). Pada penelitian ini peneliti

menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu cara mengambil subjek bukan

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya

tujuan tertentu Suharsimi Arikunto (2010:183).

Pada penelitian ini yang diambil yaitu dengan cara melihat nilai ulangan

harian pertama yang memiliki kriteria nilai yang sama. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 1 yang berjumlah 35

dan siswa kelas X IPS 2 yang berjumlah 34 siswa, dari pengambilan sampel

tersebut maka didapatlah kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan:

berdasarkan pra penelitian awal diperoleh hasil belajar siswa ulangan harian

pertama, dari seluruh kelas X IPS hanya ada satu kelas dimana peserta

didiknya banyak yang mencapai KKM yaitu kelas X IPS 3 sedangkan kelas X

IPS 1 dan X IPS 2 belum banyak yang mencapai KKM.
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E. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulan ( Sugiyono, 2006:42). Dalam penelitian ini terdapat

dua jenis variabel, yaitu:

a. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahnnya atau timbulya variabel dependent (terikat).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Thinking Pair Share (X1) dan model pembelajaran Take

And Give (X2).

b. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Varibel terikat (Y)

dalam penelitian ini adalah hasil belajar Geografi siswa kelas X IPS

SMA Negeri 1 Banjit.

2. Desaian Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan Nonequivallent Control Group Desain, yaitu desain yang

melibatkan dua kelompok dan pemilihan sampel tidak diacak secara

random melainkan dengan tujuan tertentu yaitu melihat kesetaraan antara
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kelas eksperimen I dan eksperimen II. Pengukuran di lakukan sebelum dan

sesudah perlakuan di berikan, kemudian dilihat perbedaan antara

pengukuran awal dan pengukuran akhir.

Tabel 5. Desain Penelitian

Kelompok Pre-Test Perlakuan Post-Test
Kelas Eksperimen 1 O1 X1 O2

Kelas Eksperimen 2 O3 X2 O4

Sumber: Sugiyono (2012: 116)

Keterangan:
O1 : Tes kemampuan awal (pre-test) yaitu tes yang dilakukan sebelum

diberik perlakuan
X1 : Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

Thinking Pair Share
O2 : Tes akhir (post-test) pada kelas eksperimen 1
O3 : Tes kemampuan awal (pre-test) pada kelas eksperimen 2
X2 : Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Take

and Give
O4 : Tes akhir (Pre-tets) pada kelas eksperimen 2

Berdasarkan desain penelitian yang telah dipaparkan, penelitian

menggunakan dua kelas dan melakukan dua kali tes pada masing-masing

kelompok. Pada kelompok eksperimen I, pada pertemuan pertama sebelum

diberikan perlakukan dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe thinking pair share siswa diberikan tes awal dengan jumlah

soal 20 pilihan ganda obektif. Setelah selesai melakukan tes awal (pre-test)

siswa yang berada di kelas eksperimen 1 diberi perlakukan dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share.

Penerapan model thinking pair share ini dilakukan dengan tiga kali

pertemuan, kemudian siswa yang telah mendapat perlakukan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share
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selanjutnya diberikan tes akhir (post-test) dengan memberikan soal pilihan

ganda objektif yang berjumlah 20 soal untuk melihat hasil belajar siswa

setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share.

Sedangkan pada kelompok kelas eksperimen 2 sebelum diberikan

perlakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe take

adn give siswa diberikan tes awal dengan jumlah soal 20 pilihan ganda

obektif. Setelah selesai melakukan tes awal (pre-test) siswa yang berada di

kelas eksperimen 2 diberi perlakukan dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe take and give. Penerapan model take and give

ini dilakukan selama tiga kali pertemuan dengan pertimbangan materi

yanag akan diajarkan banyak, kemudian siswa yang telah mendapat

perlakukan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe take and

give selanjutnya diberikan tes akhir (post-test) dengan memberikan soal

pilihan ganda objektif yang berjumlah 20 soal untuk melihat hasil belajar

siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe take and give.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Menurut Nana Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkat laku sebagai hasil dalam pengertian

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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2. Devinisi Operasional Variabel

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan individu terhadap materi yang

telah disampaikan oleh pendidik sebagai akibat adanya perubahan tingkah

perilaku setelah mengikuti pembelajaran. Indikator hasil belajar yang

diambil dari penelitian ini adalah berkenaan dengan hasil belajar ranah

kognitif yang diukur dengan test tertulis berbentuk pilihan tes pilihan ganda

dengan jumlah 20 soal. Jika siswa dapat menjawab soal benar semua maka

siswa mendapatkan nilai 100. Jika siswa menjawab benar soal satu maka

siswa mendapatkan nilai 5. Indikator keberhasilan pembelajaran adalah

siswa dikatakan tuntas belajarnya apabila jika proporsi jawaban benar

adalah >65% dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya apabila dalam

kelas tersebut terdapat 85% siswa yang telah tuntas belajarnya (Depdikbud

dalam Tritanto, 2009:241). Selain itu siswa dikatakan tuntas hasil

belajarnya apabila telah mencapai KKM.

Tabel 6. Kriteria Ketuntasan Minimum Mata Pelajaran Geografi SMA
Negeri 1 Banjit Tahun Pelajaran 2018/2019

Kriteria Ketuntasan Minimum Keterangan
≥68 Tuntas
<68 Tidak Tuntas

Sumber: Data Guru Geografi SMAN 1 Banjit Tahun 2018/2019

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggnakan test. Tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur

perilaku atau kinerja seseorang, dengan tujuan yang bermacam-macam sesuai
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dengan konteksnya seperti evaluasi, diagnostik, seleksi, penempatan, dan

promosi Neni Hasnunidah (2017:88).Test ini berupa tes awal (pre-test) dan

test akhir (post-test) yang diberikan sebelum dan sesudah diberi perlakukan

kepada sampel penelitian. Pre-test merupakan test awal yang diberikan kepada

peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan tujuan untuk

mengetahui kemampuan awal peserta didik di kelas eksperimen I maupun

kelas kelas eksperimen II.

Post-test merupakan tes akhir yang diberikan kepada peserta didik setelah

kegiatan pembelajaran selesai, dengan tujuan untuk mengetahui taraf

pengetahuan peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe thinking pair share

pada kelas eksperimen I dan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe take and give pada eksperimen II

Tes yang diberikan kepada peserta didik dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu

pre-test dan post-test berupa 20 soal tes objektif pilihan ganda pada materi

hubungan manusia dan lingkungan akibat dinamika litosfer dengan pemberian

skor untuk setiap soal diberi nilai 5 sehingga siswa yang menjawab benar soal

akan mendapat nilai 100. Pengujian tes hasil belajar dilakukan dengan bantuan

microsoft excel 2007. Hasil tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

NA =
∑ ∑ x 100

Keterangan:
NA : Nilai tes hasil belajar
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H. Instrumen Pengumpulan Data

Intrumen pengumpulan data yaitu dengan menggunakan tes. Tes ini berupa

soal pilihan ganda (multiple choise) dengan jumlah 20 soal yang masin-

masing nomor memiliki empat alternatif jawaban (a,b,c,d dan e) dengan

jawaban salah satunya benar. Penilian dalam tes ini apabila jawaban benar

diberi skor 5 dan apabila jawaban salah diberi skor 0. Adapun kisi-kisi dari

instrumen tes yang akan dipakai dalam penelitian terlihat dalam Tabel 7

sebagai berikut.

Tabel 7. Kisi-kisi Interumen Tes

Kompetensi Dasar Indikator No.
Item

1.5 Menganalisis
dinamika litosfer dan
dampaknya terhadap
kehidupan

1.5.1 Mengamati gambar tentang
dinamika litosfer dan
dampaknya

1, 9

1.5.2 Mendefinisikan tentang
dinamika litosfer dan
dampaknya.

2,5

1.5.3 Mengidentifikasikan tentang
dinamika litosfer dan
dampaknya

7,10

1.5.4 Mengidentifikasikan struktur
dan pemanfaatan litosfer

6,11

1.5.5 Mengidentifikasikan tipe-
tipe letusan dan bahan yang
dikeluarkan gunung api

4,8

1.5.6 Mendeskpripsikan tentang
karateristik lapisan-lapisan
bumi.

3,12,18

1.5.7 Mendeskripsikan tentang
bentuk muka bumi akibat
tenaga endogen

14, 16

1.5.8 Mengklasifikasikan
1.5.9 tentang proses tektonisme

dan pengaruhnya terhadap
kehidupan

13,19

1.5.10 Memberi contoh temuan data
dan informasi tentang proses
seisme dan pengaruhnya
terhadap kehidupan

15, 17,
20.

Sumber: Jurnal dengan Modivikasi Penulis



63

I. Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan sesuatu intrumen (Suharsimi Arikunto,

2010:211). Sebuah intrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa

yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari validitas yang diteliti,

tinggi rendahnya validitas suatu intrumen menunjukkan sejauh mana data

yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran mengenai validitas.

Validitas dalam penelitian ini akan dihitung rumus Korelasi Point Biseral

untuk menghitung bentuk instrumen tes pilihan jamak.Rumus Korelasi

Point Biseral dengan bantuan sofware Microsoft Excel tahun 2007.

= −
Keterangan:

= koefisien korelasi biseral.
= rerata skor dari subjek yang menjawab betul
= rerata skor total.
= standar deviasi dari skor total.
= proporsi siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa
= proporsi siswa yang menjawab salah. (Yopi Wahyu Purnomo,

2014: 137)

Kriteria pengujian jika rhitung> rtabel dengan taraf kepercayaan 0,05, maka

alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung< rtabel maka alat

ukur tersebut tidak valid. Alasan penggunaan taraf kepercayaan 0,05 ini

yaitu dalam penelitian ini peneliti mempunyai taraf akurasinya 95% dan
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insturmen dalam penelitian ini dibuat sendiri, selain itu objek dalam

penelitian ini adalah manusia. Berdasarkan hasil uji coba tes kepada 35

siswa di luar sampel, di peroleh perhitungan tes menggunakan bantuan

sofware Microsoft Excel. Hasil rekapitulasi hasil perhitungan uji tes dapat

dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Soal

No Kriteria Item Soal Jumlah
Soal

Keputusan

1 Valid 1,2,4,5,7,9,11,12,13,14,
16,17,18,21,22,24,25,26
,29 dan 30.

24 Digunakan

2 Tidak Valid 3,10,15,20,27,dan 28 6 Tidak Digunakan

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Menggunakan Microsoft Excel 2007

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada Tabel 8 dapat diketahui

bahwa terdapat 6 soal yang tidak valid dari 30 soal. Nilai rhitung< rtabel. yaitu

terdapat pada item soal no 3 dengan rhitung (0,0032), no 10 yaitu (0,251), no

15 (0,3007), no 20 (0,2125), no 27 (0,0179), dan no 28 (0,00146). Soal

yang tidak valid dalam penelitian ini dibuang atau tidak digunakan. Soal

dalam penelitian ini yang akan digunakan yaitu 20 item soal pilihan ganda

dengan kriteria valid. Berdasarkan hasil uji data diperoleh 24 soal yang

dinyatakan valid, karena jumlah soal yang akan digunakan sudah melebihi

maka langkah selanjutnya yaitu dilakukannya pengundian pada soal untuk

menentukan soal yang akan digunakan. Berdasarkan hasil undian soal

diperoleh soal yang tidak digunakan meskipun dalam kriteria valid yaitu

nomor 9, 12, 22 dan 30. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9

mengenai rekapitulasi soal berikut ini.
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Tabel 9. Rekapitulasi Validitas Soal

No.
Item
Soal

Nilai
Keterangan Keputusanrhitung rtabel

1 0, 5116 0,3338 Valid Digunakan
2 1,7890 0,3338 Valid Digunakan
3 0,0032 0,3338 Tidak valid Tidak Digunakan
4 0,5266 0,3338 Valid Digunakan
5 0,5709 0,3338 Valid Digunakan
6 0,5709 0,3338 Valid Digunakan
7 0,508 0,3338 Valid Digunakan
8 0,0409 0,3338 Valid Digunakan
9 0,350 0,3338 Valid Digunakan
10 0,251 0,3338 Tidak Valid Tidak Digunakan
11 0,507 0,3338 Valid Digunakan
12 0,344 0,3338 Valid Digunakan
13 0,3762 0,3338 Valid Digunakan
14 0,9405 0,3338 Valid Digunakan
15 0,3007 0,3338 Tidak Valid Tidak Digunakan
16 0,4647 0,3338 Valid Digunakan
17 0,4226 0,3338 Valid Digunakan
18 0,484 0,3338 Valid Digunakan
19 0,7524 0,3338 Valid Digunakan
20 0,2125 0,3338 Tidak Valid Tidak Digunakan
21 0,482 0,3338 Valid Digunakan
22 0,501 0,3338 Valid Digunakan
23 0,5390 0,3338 Valid Digunakan
24 0,442 0,3338 Valid Digunakan
25 0,5710 0,3338 Valid Digunakan
26 0,454 0,3338 Valid Digunakan
27 0,0179 0,3338 Tidak valid Tidak Digunakan
28 0,00146 0,3338 Tidak valid Tidak Digunakan
29 0,564 0,3338 Valid Digunakan
30 0,442 0,3338 Valid Digunakan

Sumber: Hasil Pengelolaan Data

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu intrumen yang cukup dapat dipercayai untuk dapat

digunakan sebagai alat pengumpul data karena intrumen tersebut sudah

baik. untuk mengukur. Rumus yang digunakan untuk reabilitas dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus KR-20 dengan bantuan

microsoft excel tahun 2007 sebagai berikut:
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= ∑
Keterangan:
r11 = Reliabilitas instrumen
k = Banyaknya butir soal/butir pertanyaan
M = Skor rata-rata
Vt = Variasn total (Suharsimi Arikunto, 2006:184)

Kriteria penafisiran mengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut:

Tabel 10 . Interprestasi Nilai “r”

Koefisien r Reabilitas
0,800- 1,00 Sangat Tinggi

0,600- 0,800 Tinggi
0,400-0,600 Cukup
0,200-0,400 Rendah
0,000-0,200 Sangat Rendah

Sumber: Rusman,(2014:63)

Pergitungan  uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan

softwew Microsoft Excel. Berdasarkan data perhitungan reliabilitas

instrumen soal, dapat dibuat rekapitulasi seperti yang tertera pada Tabel 11

berikut ini:

Tabel 11. Rekapitulasi Reliabilitas Soal

No. Variabel Nilai rhitung Nilai rtabel Keputusan

1. Reliabilitas soal 0,834 0,3338 Reliabel

Sumber: Hasil Perhitungan Data Menggunakan Microsoft Excel 2007

Berdasaran analisis uji instrumen tes diperoleh koefisiensi nilai tes adalah

0,834 lebih besar dibandingkan dengan nilai rtabel yaitu 0,3338 (lampiran

halaman 182) yang artinya bahwa data yang diuji adalah reliabel dan

koefisiensi soal termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi.
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3. Taraf Kesukaran

Tingkat kesukaran yang digunakan untuk menentukan kesukaran suatu

butir soal. Menurut Anas Sudijono (2008:372) formula untuk tingkat

kesukaran adalah :

TK =

Keterangan:
TK= Tingkat Kesukaran
NP= Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar
N= Banyaknya siswa yang menjawab item

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterprestasikan berdasarkan

klasifikasi yang dijelaskan Anas Sudijino (2008:372) yang tertera dalam

Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Interprestasi Nilai Tingkat Kesukaran

No Nilai Interprestasi
1 0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat sukar
2 0,16 ≤ TK ≤ 0, 30 Sukar
3 0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang
4 0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah
5 0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah

Sumber: Anas Sudijino 2008 Pengantar Statisti Pendidikan. Jakarta: Persada.

Berdasarkan hasil uji tes dengan soal pilihan ganda kepada 35 siswa

diperoleh taraf kesukaran soal yang dihitung dengan bantuan microsoft excel

tahun 2007 sebagai berikut:
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Tabel 13. Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal

Keterangan Interprestasi No Item Soal
Jumlah Item Soal

Uji Tes Sangat Sukar 3,8,27 dan 28 4
Sukar 10 dan 20 2
Sedang 1,4,5,6,7,8,9,11,

12,13,15,16,17,1
8,21,22,23,24,25
,26,29 dan 30

22

Mudah 19 1
Sangat Mudah 2 dan 14 2

Jumlah 30

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penelitian Menggunakan Program Microsoft Excel Tahun
2007.

Berdasarkan hasil analisis uji coba soal dapat diketahui bahwa terdapat 5

kriteria tingkat kesukaran soal yaitu sangat sukar, sukar, sedang, mudah dan

sangat mudah. Berdasarkan hasil pengelolaan hasil uji soal diketahui

terdapat 4 soal yang memiliki tingkat kesukaran sangat suka, 2 soal

memiliki tingkat kesukaran soal sukar, 22 soal memiliki tingkat kesukaran

sedang, 1 soal memiliki tingkat kesukaran mudah dan 2 soal dengan tingkat

kesukaran sangat mudah. Soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

yang memiliki tingkat kesukaran sedang, mudah dan sangat mudah. Lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini mengenai rekapitulasi

tingkat kesukaran soal.
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Tabel 14. Rekapitulasi Tingkat Kesukaran Soal

No. Item
Soal

Nilai Keterangan

1 0, 5116 Sedang
2 1,7890 Sangat Mudah
3 0,0032 Sangat Sukar
4 0,5266 Sedang
5 0,5709 Sedang
6 0,5709 Sedang
7 0,508 Sedang
8 0,0409 Sangat Sukar
9 0,350 Sedang
10 0,251 Sukar
11 0,507 Sedang
12 0,344 Sedang
13 0,3762 Sedang
14 0,9405 Sangat Mudah
15 0,3007 Sedang
16 0,4647 Sedang
17 0,4226 Sedang
18 0,484 Sedang
19 0,7524 Mudah
20 0,2125 Sukar
21 0,482 Sedang
22 0,501 Sedang
23 0,5390 Sedang
24 0,442 Sedang
25 0,5710 Sedang
26 0,454 Sedang
27 0,0179 Sangat Sukar
28 0,00146 Sangat Sukar
29 0,564 Sedang
30 0,442 Sedang

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Menggunakan Microsoft Excel 2007

4. Daya Pembeda

Baik atau tidaknya suatu test dapat diketahui melalui analisis daya pembeda

soal maupun tingkat kesukaran soal. Untuk menghitung daya pembeda

maka digunakan rumus daya pembeda menurut Suharsimi Arikunto

(2008:213) dengan bantuan Microsort Excel 2007.
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= − = −
Keterangan:

= besarnya daya beda yang dicari.
= jumlah kelompok atas.
= jumlah kelompok bawah.
= banyaknya testee yang menjawab benar dari kelompok atas.
= banyaknya testee yang menjawab benar dari kelompok bawah.
= proporsi testee kelompok atas yang menjawab benar.
= proporsi testee kelompok bawah yang menjawab benar.

Hasil perhitungan daya pembeda diinterprestasi berdasarkan klasifikasi yang

tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Kriteria Daya Pembeda Soal

No Indeks Daya Pembeda Klasifikasi
1 Negatif Sangat Jelek
2 0,00-0,20 Jelek
3 0,21-0,40 Cukup
4 0,41- 0,70 Baik
5 0,71-1,00 Baik sekali

Sumber: Suharsimi Arikunto, (2008: 223)

Berdasarkan hasil perhitungan daya beda soal dengan menggunakan

Microscoft Excel tahun 2007, dapat diketahui daya beda soal seperti pada

Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Hasil Uji Daya Beda Soal

Keterangan Interprestasi No Item Soal Jumlah
Item
Soal

Persentase

Uji Tes Sangat Jelek 1,25,27. 3 10
Jelek 3,8,28. 3 10
Cukup 6,7,9,10,12,13,14,15,16,

19.
10 33,3

Baik 2,4,5,11,17,18,20,21,22,
23,24,26,29 dan 30.

14 46,7

Sumber: Hasil Perhitungan dengan Bantuan Microsoft Excel Tahun 2007
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Berdasarkan hasil uji uji coba tes 30 soal pilihan ganda kepada 35 siswa

diperoleh 3 soal atau 10% soal berdaya beda soal sangat jelek yaitu no

1,25,27. Ketiga no tersebut tergolong ke dalam kriteria sangat jelek karena

nilai daya pembeda soalnya yaitu negatif. Terdapat 3 atau 10% soal  berdaya

beda soal jelek, ketiga soal ini tergolong ke dalam kategori jelek karena nilai

daya beda soal 0,00-0,20. 10 atau 33,3% soal berdaya beda cukup. Sepuluh

soal tersebut berdaya beda cukup karena nilai daya beda soalnya antar 0,20-

0,40, selanjutnya terdapat 14 atau 46,7% soal yang berdaya beda baik

karena nilai daya beda soal antara 0,41- 0,70. Soal yang digunakana dalam

penelitian ini yaitu dengan kriteria cukup dan baik. Untuk dapat lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17 mengenai rekapitulasi soal.

Tabel 17. Rekapitulasi Soal yang digunakan

No Item
Soal

Nilai Kriteria Keputusan

1 -17,05882353 Sangat Jelek Tidak digunakan
2 0,326797386 Baik Digunakan
3 0,022875817 Jelek Tidak digunakan
4 0,441176471 Baik Digunakan
5 0,493464052 Baik Digunakan
6 0,388888889 Cukup Digunakan
7 0,235294118 Cukup Digunakan
8 0,117647059 Jelek Tidak digunakan
9 0,235294118 Cukup Digunakan
10 0,294117647 Cukup Digunakan
11 0,552287582 Baik Digunakan
12 0,375816993 Cukup Digunakan
13 0,261437908 Cukup Digunakan
14 0,375816993 Cukup Digunakan
15 0,326797386 Cukup Digunakan
16 0,375816993 Cukup Digunakan
17 0,437908497 Baik Digunakan
18 0,437908497 Baik Digunakan
19 0,202614379 Cukup Digunakan
20 0,431372549 Baik Digunakan
21 0,441176471 Baik Digunakan
22 0,486928105 Baik Digunakan
23 0,614379085 Baik Digunakan
24 0,5 Baik Digunakan
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25 -0,029411765 Sangat Jelek Tidak Digunakan
26 0,545751634 Baik Digunakan
27 -0,094771242 Sangat Jelek Tidak digunakan
28 0,199346405 Jelek Tidak digunakan
29 0,490196078 Baik Digunakan
30 0,4 Baik Digunakan

Sumber: Hasil Pengelolaan Data dengan Microsoft Excel 2007

J. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

teknis analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus statistik dengan tujuan

untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa kelas X IPS dengan

menggunakan perbandingan model pembelajaran thinking pair share dan take

and give. Analisis data bisa dilakukan jika sudah dilakukan uji analisis. Untuk

uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas varians

dengan menggunakan bantuan microsoft excel 2007

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan data dari

kelompok perlakuan berasal dari distribusi normal atau tidak. Kelompok

yang akan diuji yaitu terdiri dari dua kelompok yang pertama kelompok

yang menggunakan model pembelajaran thinking pair share dan kelompok

kedua yaitu kelompok yang menggunakan model pembelajaran take and

give. Perhitungan uji normalitas peneliti menggunaakan rumus uji Liliefors

dengan bantuan microsoft excel 2007 dengan a= 0,05. Berikut ini

merupakan hasil dari uji normalitas tertera pada tabel 18 berikut ini:
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Tabel 18. Perhitungan Uji Normalitas Post Test Kelas Eksperimen 1 (TPS)

UJI NORMALITAS DATA LILIEFORS

NO X Z F(Z) S(Z) S(Z)-F(Z)

1 65 -0,62499 0,265988 0,028571 -0,23742

2 70 -0,06579 0,473773 0,057143 -0,20885

3 65 -0,62499 0,265988 0,085714 -0,18027

4 70 -0,06579 0,473773 0,114286 -0,1517

5 60 -1,1842 0,118168 0,142857 -0,12313

6 85 1,611823 0,9465 0,171429 -0,09456

7 80 1,052619 0,853742 0,2 -0,06599

8 65 -0,62499 0,265988 0,228571 -0,03742

9 75 0,493415 0,68914 0,257143 -0,00885

10 55 -1,7434 0,040632 0,285714 0,019726

11 80 1,052619 0,853742 0,314286 0,048298

12 70 -0,06579 0,473773 0,342857 0,076869

13 75 0,493415 0,68914 0,371429 0,105441

14 85 1,611823 0,9465 0,4 0,134012

15 75 0,493415 0,68914 0,428571 0,162583

16 65 -0,62499 0,265988 0,457143 0,191155

17 85 1,611823 0,9465 0,485714 0,219726

18 75 0,493415 0,68914 0,514286 0,248298

19 55 -1,7434 0,040632 0,542857 0,276869

20 70 -0,06579 0,473773 0,571429 0,305441

21 85 1,611823 0,9465 0,6 0,334012

22 80 1,052619 0,853742 0,628571 0,362583

23 65 -0,62499 0,265988 0,657143 0,391155

24 60 -1,1842 0,118168 0,685714 -0,06599

25 60 -1,1842 0,118168 0,714286 0,448298

26 65 -0,62499 0,265988 0,742857 0,476869

27 75 0,493415 0,68914 0,771429 0,019726

28 75 0,493415 0,68914 0,8 0,534012

29 60 -1,1842 0,118168 0,828571 0,562583

30 75 0,493415 0,68914 0,857143 0,591155

31 55 -1,7434 0,040632 0,885714 0,619726

32 75 0,493415 0,68914 0,914286 0,648298

33 70 -0,06579 0,473773 0,942857 0,676869

34 75 0,493415 0,68914 0,971429 0,705441

35 -7,89464 1,46E-15 1 -0,23742

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahu 2018/
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Rata-rata nilai yaitu 70,5882

Standar Deviasi 8,761547

Kriteria pengujian pada uji normalitas data yaitu jika nilai Lv (nilai

maksimum)< dari pada nilai Ltabel maka data uji normalitas dikatakan

normal dan sebaliknya jika nilai Lv(nilai maksimum)> dibandingkan

dengan nilai Ltabel maka data yang diuji tidak normal.

Perhitungan normalitas data post-tets kelas eksperimen 1 yang diberikan

perlakukan dengan menggunakan model pembelajaran thinking pair share

diawali dengan mencari nilai rata –rata hasil post tets kemudian mencari

standar deviasi dilanjutkan dengan menghitung Zi dengan rumus ,

kemudian menghitung f (Zi) dengan menggunakan rumus formula pada

excel =NORMDIST (x;mean;standar_dev;cumulative). Nilai S(Zi)

merupakan frekuensi kumulatif dengan rumus , dimana terdapat 35

jumlah responden sehingga perhitungan frekuensinya adalah , ,
sampai dengan , sehingga diperoleh nilai yang terdapat pada kolom

S(Zi). Pada kolom hasil pengurangan nilai S(Z)-F(Z) merupakan nilai

Lilifors yang bersifat mutlak.

Selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum atau terbesar pada kolom

S(Z)-F(Z) sehingga diperoleh Lv (Nilai Maksimum) = 0,705441 dan Lt=

0,1501 (lihat pada lampiran 16 halaman 199). Dapat disimpulkan bahwa

Lv>Lt artinya nilai post-test kelas eksperimen 1 dengan model thinkig pair

share berdistribusi normal.
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Selanjutnya menentukan distibusi normal atau tidaknya data pada kelas

eksperimen 2 yang diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran

take and give. Berikut ini merupakan tabel perhitungan uji normalitas data

kelas eksperimen 2.

Tabel 19. Perhitungan Uji Normalitas Post test Kelas Eksperimen 2 (Take
and Give)

UJI NORMALITAS DATA LILIEFORS

NO X Z F(Z) S(Z) S(Z)-F(Z)

1 60 -2,05443 0,019967 0,028571 0,008604

2 65 -1,48376 0,068937 0,028571 0

3 65 -1,48376 0,068937 0,085714 0,016777

4 90 1,369621 0,914597 0,028571 0

5 90 1,369621 0,914597 0,142857 0,07392

6 70 -0,91308 0,1806 0,171429 0,102492

7 75 -0,34241 0,366023 0,2 0,131063

8 80 0,22827 0,590282 0,228571 0,159635

9 75 -0,34241 0,366023 0,257143 0,188206

10 80 0,22827 0,590282 0,285714 0,216777

11 70 -0,91308 0,1806 0,314286 0,245349

12 85 0,798946 0,787839 0,342857 0,27392

13 80 0,22827 0,590282 0,371429 0,302492

14 85 0,798946 0,787839 0,4 0,331063

15 90 1,369621 0,914597 0,428571 0,359635

16 70 -0,91308 0,1806 0,457143 0,388206

17 90 1,369621 0,914597 0,485714 0,416777

18 70 -0,91308 0,1806 0,028571 0,102492

19 70 -0,91308 0,1806 0,542857 0,47392

20 60 -2,05443 0,019967 0,571429 0,502492

21 90 1,369621 0,914597 0,6 0,531063

22 85 0,798946 0,787839 0,542857 0,216777

23 85 0,798946 0,787839 0,657143 0,588206

24 70 -0,91308 0,1806 0,685714 0,616777

25 80 0,22827 0,590282 0,542857 0,302492

26 80 0,22827 0,590282 0,742857 0,67392

27 75 -0,34241 0,366023 0,771429 0,702492

28 80 0,22827 0,590282 0,8 0,731063
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29 70 -0,91308 0,1806 0,828571 0,759635

30 85 0,798946 0,787839 0,542857 0,102492

31 85 0,798946 0,787839 0,885714 0,816777

32 75 -0,34241 0,366023 0,914286 0,845349

33 85 0,798946 0,787839 0,942857 0,87392

34 80 0,22827 0,590282 0,971429 0,902492

35 85 0,798946 0,787839 1 0,931063

Sumber:Hasil Pengolahan Data Tahun 2018/2019

Rata-Rata Nilai : 78

Standar Devisias (sd) : 8,761547

Perhitungn normalitas data post-tets kelas eksperimen 1 yang diberikan

perlakukan dengan menggunakan model pembelajaran thinking pair share

diawali dengan mencari nilai rata –rata hasil post tets kemudian mencari

standar deviasi dilanjutkan dengan menghitung Zi dengan rumus ,

kemudian menghitung f (Zi) dengan menggunakan rumus formula pada

excel =NORMDIST (x;mean;standar_dev;cumulative). Nilai S(Zi)

merupakan frekuensi kumulatif dengan rumus , dimana terdapat 35 jumlah

responden sehingga perhitungan frekuensinya adalah , , sampai

dengan , sehingga diperoleh nilai yang terdapat pada kolom S(Zi). Pada

kolom hasil pengurangan nilai S(Z)-F(Z) merupakan nilai Lilifors yang

bersifat mutlak.

Selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum atau terbesar pada kolom

S(Z)-F(Z) sehingga diperoleh Lv (Nilai Maksimum)= 0,931063199 dan

Lt= 0,1501 (lihat pada lampiran 16 halaman 199). Dapat disimpulkan
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bahwa Lv>Lt artinya nilai post-test kelas eksperimen 2 dengan penerapan

model take and give berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenistas digunakan untuk mengetahui homogenitias siswa.

Homegenitas merupakan uji kelompok siswa berasal dari varian yang

sama (homogen) atau tidak. Perhitungan uji homogenitas yang akan

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji varian (Uji-F)

dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2007 sebagai berikut.

Kriteria pengujiannya yaitu:

Jika Fhitung <Ftabel dan p value fisher F>0,05 maka Ho diterima dan

sebaliknya jika Fhitung >Ftabel maka Ha diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan microsoft excel

tahun 2007 mengenai uji homogenitas terhadap nilai hasil belajar yang

ajarkan dengan menggunakan model Thingking Pair Share dan Take and

Give dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Hasil Uji Homogenitas Data Thinking Pair Share

F-Test Two-Sample for Variances

F 1,34186
P(F<=f) one-tail 0,205032
F Critical one-tail 1,804482

Sumber: Hasil pengolah data dengan microsoft excel 2007.

Berdasarkan Tabel 20 mengenai hasil pengolahan data dengan

menggunakan microsoft excel tahun 2007 menunjukkan hasil uji



78

homogenitas yaitu pada diperoleh P Value Fisher (P(F<=f) one-tail )

sebesar 0,205032 yang artinya bahwa P Value Fisher> 0,05 dan nilai Fhitung

1,34186 dan Ftabel (Critical one-tail) 1,804482 yang artinya bahwa nilai

Fhitung<Ftabel. Maka dapat disuimpulkan bahwa nilai dengan penerapan

model thinking pair share tersebut dikatakan homogen.

Selanjutnya menentukan distibusi homogen atau tidaknya data pada kelas

yang diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran take and give.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan uji homogenitas sebagai berikut.

Tabel 21. Hasil Uji Homogenitas Data Take and Give

F-Test Two-Sample for Variances

F 1,787822
P(F<=f) one-tail 0,064452
F Critical one-tail 1,824289

Sumber: Hasil pengolah data dengan microsoft excel 2007.

Berdasarkan Tabel 21 mengenai hasil pengolahan data dengan

menggunakan microsoft excel tahun 2007 menunjukkan hasil uji

homogenitas yaitu pada diperoleh P Value Fisher (P(F<=f) one-tail )

sebesar 0,064452 yang artinya bahwa P Value Fisher> 0,05 dan nilai Fhitung )

1,787822 dan Ftabel (Critical one-tail) 1,824289 yang artinya bahwa nilai

Fhitung<Ftabel. Maka dapat disuimpulkan bahwa nilai dengan penerapan

model thinking pair share tersebut dikatakan homogen.
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3. Uji Hipotesis

Hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah

menggunakan rumus t-test dengan bantuan SPSS Versi 22 sebagai berikut:

= ̅ − ̅1 − 1
Keterangan:

X1 = Hasil belajar geografi siswa dengan menggunakan model
Thinking Pair Share

X2 = Hasil belajar geografi siswa menggunakan Model Take and Give
n1 = banyak sampel kelompok eksperimen
n2 = banyak sampel kelompok kontrol
s = varian total kelompok. Sugiyono (2012:273)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0: Tidak ada perbedaan hasil belajar Geografi siswa kelas X IPS yang

diajarkan menggunakan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Thinking Pair Share (TPS) dan model pembelajaran Take And

Give.

Ha : Adanya perbedaan perbedaan hasil belajar Geografi siswa kelas X IPS

yang diajarkan menggunakan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Thinking Pair Share (TPS) dan model pembelajaran

Take And Give.
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Hipotesis Statistik:

HO : μ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

Kriteria pengujiannya yaitu jika ttabel≤ thitung maka H0 diterima Ha ditolak

dengan taraf kepercayaan 5% (a = 0,05) Nana Sudjana (2009:243).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil

pengolahan data dan pembahasan dalam penelitian mengenai perbandingan

hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe thinking

pair share (tps) dan model pembelajaran kooperatif tipe take and give pada

mata pelajaran Geografi kelas X IPS SMA N 1 Banjit Kabupaten Way Kanan

Tahun 2018/2019 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan nilai hasil belajar geografi siswa kelas X IPS yang

diajarkan menggunakan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

thinking pair share (TPS) dan model pembelajaran take and give.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai

perbandingan hasil belajar geografi dengan menggunakan model pembelajaran

thinking pair sair dan take and give, maka saran yang dapat dikemukakan oleh

penulis adalah sebagai berikut:
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Guru sebaiknya lebih memahami bagaimana karateristik pembelajaran yang

ada dikelas agar siswa tidak lebih cepat bosan dengan proses pembelajaran.

Oleh karena itu guru harus mampu menciptakan berbagai variasi model

pembelajaran agar menciptakan suasana pembelajaran yang lebih

menyenangkan, tidak cepat bosan, lebih efektif dan kondusif. Salah satu

variasi model pembelajaran yang menjadi pilihan yaitu model pembelajaran

kooperatif tipe thinking pair share dan take and give.
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