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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XII IPA yang masih
rendah. Salah satu materi yang belum mencapai KKM adalah materi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pembelajaran kooperatif
tipe TPS berbantukan media flash untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di
SMA Negeri I Jawai. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek yang diteliti adalah siswa
kelas XII IPA SMA Negeri 1 Jawai tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 34 siswa. Penelitian
dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi, pengukuran, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 69% meningkat menjadi 78% pada siklus II,
dan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 67,64% siklus II meningkat menjadi 85,30%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS
berbantukan media flash dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di SMA Negeri 1
Jawai.

Kata kunci: Think pair share, flash, aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa,
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan

PENDAHULUAN

Pembelajaran biologi menekankan

pada pemberian pengalaman secara

langsung yang diharapkan berakhir dengan

sebuah pemahaman siswa secara

menyeluruh tentang materi yang

disampaikan (Faizi, 2013:202). Keaktifan

siswa merupakan inti dari pola belajar

biologi. Penerapan model pembelajaran

merupakan langkah sistematis yang dapat

meningkatkan aktivitas yang nantinya akan

berefek kepada hasil belajar siswa

(Haryono, 2013:4; Suprijono, 2010:46).

Berdasarkan hasil observasi tanggal 24

Mei 2014 di kelas XI IPA SMA Negeri 1

Jawai, menunjukan aktivitas siswa di kelas

masih belum maksimal. Saat guru

menjelaskan, masih ada beberapa siswa

yang ribut. Sewaktu guru memberikan

pertanyaan dan mempersilakan siswa

bertanya, siswa belum ada yang berani

mengangkat tangan.



Hasil wawancara tanggal 24 Mei 2014

terhadap guru biologi SMA Negeri 1 Jawai,

menunjukkan metode yang dominan

digunakan adalah metode ceramah. Proses

pembelajaran belum menggunakan media,

walaupun sarana dan prasarana yang

sudah tersedia antara lain infokus,  torso,

dan gambar. Salah satu materi yang

dianggap sulit untuk materi biologi kelas XII

adalah materi pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan. Banyak siswa

yang belum mencapai kriteria ketuntasan

minimum (KKM) yaitu ≥70.

Berdasarkan wawancara terhadap

siswa pada tanggal 24 dan 26 Mei 2014,

siswa menyatakan bahwa pelajaran biologi

cukup menarik, hanya saja materi biologi

umumnya banyak dan sulit. Siswa juga

mengatakan metode ceramah yang

digunakan guru dirasakan belum efektif

untuk memahami pelajaran biologi.

Permasalahan yang ada haruslah

dibenahi agar proses belajar mengajar

lebih efektif dan dapat melibatkan aktivitas

siswa sehingga hasil belajar yang didapat

akan meningkat. Model pembelajaran

think pair share (TPS) merupakan model

pembelajaran kelompok dimana siswa

dapat bekerjasama dengan teman-

temannya dan dapat bertanya meskipun

tidak pada guru secara langsung. Jumlah

siswa yang hanya terdiri dari dua orang

dalam kelompok membuat suasana

pembelajaran lebih kondusif, karena siswa

akan lebih fokus dalam menjawab masalah

yang diberikan kepada mereka. Siswa

secara tidak langsung dididik untuk berlatih

berbicara di depan umum dengan jalan

siswa mengutarakan ide dan pendapatnya

dengan pasangannya.

Isjoni (2011:78) menyatakan bahwa

model TPS tidak hanya unggul dalam

membantu siswa memahami konsep yang

sulit, siswa juga terlibat aktif pada proses

pembelajaran sehingga memberikan

dampak positif. Penggunaan model TPS

akan lebih menyenangkan jika disertai

dengan bantuan media flash.

Pembelajaran dengan media flash

memberikan kesempatan kepada siswa

untuk belajar secara dinamis dan interaktif.

Cara berfikir siswa juga akan lebih kongkrit

karena proses pembelajaran akan lebih

menarik dan merangsang aktivitas siswa

dengan adanya tampilan pesan audio visual

secara jelas, sehingga hasil belajar siswa

bisa meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah

dipaparkan, penulis mengambil judul

“Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Think Pair Share (TPS) Berbantukan Media

Flash untuk Meningkatkan Aktivitas dan

Hasil Belajar Siswa Kelas XII IPA SMA

Negeri 1 Jawai”.



METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Peneliti an

Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Penelitian

Tindakan Kelas (Classroom Action Reseach).

Pendekatan penelitian yang digunakan

adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah data  hasil

nilai test dan data hasil penilaian  aktivitas

siswa kelas XII IPA semester ganjil SMA

Negeri 1 Jawai tahun ajaran 2014/2015

yang terdiri dari 34 siswa

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1

dan 4 November 2014 di SMA Negeri 1

Jawai pada kelas XII IPA tahun ajaran

2014/2015.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang

digunakan terdiri dari, teknik wawancara

tidak terstruktur, observasi partisipatif,

studi dokumentasi, pengukuran. Alat

pengumpul data yang digunakan pada

teknik studi dokumenter adalah catatan

lapangan. Soal tes yang digunakan dalam

penelitian ini adalah soal pilihan ganda.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tindakan kelas

(PTK) dilakukan dirinci dari perencanaan,

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan

refleksi-evaluasi yang berupa siklus secara

berulang-ulang. Siklus dilakukan sebanyak

dua siklus.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari

pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan. Data

aktivitas dan hasil belajar siswa dianalisis

dengan menggunakan langkah-langkah

sebagai berikut:

1.Perhitungan Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar diperoleh dari

observasi observer selama proses

pembelajaran berlangsung. Data yang

diperoleh dari observasi proses

pembelajaran dianalisis dengan rumus

yang diadopsi dari penelitian (Subekti,

Wisanti, dan Novita, 2014:346) sebagai

berikut:

Persentase aktivitas siswa per aspek
= x 100 %

Tabel 1.Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa
Rentang skor Predikat
85%-100%
70%-84%
55%-69%
40%-54%
25%-39%

Sangat aktif
Aktif
Cukup aktif
Kurang aktif
Sangat kurang aktif

Sumber: (Sumber : Subekti, Wisanti, dan
Novita, 2014:346)

1) Perhitungan Nilai Hasil Belajar

Hasil belajar siswa didapatkan dari

hasil tes belajar yang diberikan diakhir

siklus. Hasil belajar siswa digunakan untuk

melihat tingkat keberhasilan siswa selama

proses pembelajaran berlangsung.



Menurut Aqib (2009), data yang

diperoleh dari hasil tes hasil belajar

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Menghitung skor dari setiap jawaban tes

b. Mengubah skor menjadi nilai dengan

menggunakan rumus :

Nilai  Kognitif=skor yang diperolehskor maksimum x 100

c. Menghitung persentase ketuntasan

siswa (nilai KKM ≥ 70), dengan rumus

sebagai berikut:

Nilai Klasikal= x 100%

Setelah pengumpulan data selanjutnya

mereduksi data dengan memfokuskan

pada hal-hal yang penting. Langkah

selanjutnya adalah mendisplaykan data,

penyajian data dalam penelitian ini

dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik.

Langkah ke empat dalam analisis data yaitu

penarikan kesimpulan dan verifikasi,

kesimpulan dalam penelitian ini adalah

hasil dari pelaksanaan tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan dengan

menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe think-pair-share

berbantukan media flash untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar

siswa pada materi pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan kelas XII IPA

SMA Negeri 1 Jawai yang dilaksanakan

sebanyak dua siklus.

Hasil penelitian yang didapat pada

siklus I yaitu:

1) Guru masih gugup pada proses awal

pembelajaran,terlihat saat penyampaian

materi guru sering bergumam kata-kata

“ehmmm” dan “ehhh”.

2) Guru belum menyampaikan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai.

3) Guru kurang tegas menegur siswa yang

ribut dalam mengikuti pembelajaran.

4) Guru kurang tegas mengontrol siswa

saat pembagian pasangan sehingga

suasana kelas ribut.

5) Guru kurang jelas saat menjelaskan tata

cara pengerjaan LKS.

6) Beberapa siswa tidak mengerjakan LKS

tepat waktu.

7) Sebagian siswa belum berani untuk

mempresentasikan hasil diskusi

pengerjaan LKS.

8) Aktivitas siswa masih dibawah

ketuntasan klasikal.

9) Hasil belajar siswa secara klasikal belum

tercapai karena perolehan persentase

klasikal hanya 67,64 %, sedangkan

indikator keberhasilan klasikal adalah

75%.

Hasil pengamatan pada siklus I

menunjukan proses pembelajaran belum

maksimal, sehingga peneliti dan guru



memutuskan untuk memperbaiki

kekurangan siklus I dan melanjutkan

pengamatan ke siklus II. Adapun hasil

pengamatan pada siklus II ialah sebagai

berikut:

1. Guru mengajar sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2. Guru mengontrol kelas dengan baik.

3. Guru tegas menegur siswa yang ribut.

4. Semua indikator aktivitas dan hasil

belajar telah mencapai indikator

keberhasilan.

Hasil pengamatan pada siklus II

menunjukan proses pembelajaran telah

berjalan dengan baik. Aktivitas dan hasil

belajar siswa juga telah mencapai indikator

keberhasilan yang telah ditentukan. Maka

peneliti dan guru memutuskan untuk tidak

melanjutkan kesiklus selanjutnya.

Hasil penelitian pada siklus I dan siklus

II dengan model pembelajaran kooperatif

tipe think-pair-share berbantukan media

flash diperoleh rekapitulasi aktivitas belajar

siswa sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Aktivitas Belajar
Siswa.

Aktivitas Siklus I Siklus II
Bertanya 62% 71%
Menjawab 60% 71%
Berdiskusi 68% 74%
Memperhatikan 74% 79%
Membaca 79% 90%
Menanggapi 63% 72%
Memecahkan soal 79% 92%
Rata-rata 69% 78%

Berdasarkan tabel 2. semua indikator

aktivitas telah mengalami peningkatan.

Aktivitas belajar siswa mengalami

peningkatan sebesar 9%.  Pada siklus I,

klasikal aktivitas belajar siswa sebesar 69%

berada pada rentang cukup aktif,

kemudian meningkat pada siklus II sebesar

78% berada pada rentang aktif. Secara

klasikal, semua indikator aktivitas belajar

siswa yang telah diamati telah mencapai

indikator keberhasilan yaitu ≥ 70%.

Rekapitulasi hasil belajar siswa dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa
Data yang
diperoleh

Siklus I Siklus II Kenaikan

Jumlah siswa 34 34 -
Jumlah
ketuntasan
klasikal siswa

67,64% 85,30% 17,66 %

Berdasarkan tabel 3, pada siklus I

persentase klasikal sebesar 67,64%.

Setelah dilanjutkan ke siklus II, hasil belajar

siswa meningkat menjadi 85,30%. Hasil

belajar siswa mengalami peningkatan

sebesar 17,66%.

Pembahasan

Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Learning Tipe Think-Pair-Share
Berbantukan Media Flash

Kegiatan pendahuluan guru

memberikan apersepsi untuk menarik rasa

ingin tahu siswa dan memotivasi siswa

untuk belajar. Apersepsi dapat



menumbuhkan tanggapan-tanggapan yang

telah dimiliki siswa sebelum guru

memberikan materi, serta menerima

tanggapan baru yang siswa lain

kemukakan.

Guru juga menyampaikan tujuan

pembelajaran yang bertujuan agar siswa

mengetahui apa yang harus dikuasainya

dalam materi. Ketika siswa men getahui

tujuan pembelajaran, siswa dapat bekerja

sama dengan guru mencapai tujuan

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa

akan meningkat. Menurut Jihad & Haris

(2012:12) guru dan siswa bersama-sama

menjadi pelaku terlaksananya tujuan

pembelajaran.

Kegiatan inti diawali dengan guru

menjelaskan materi dengan bantuan media

flash yang bertujuan membantu

pemahaman siswa terhadap materi yang

dipelajari. Masuk ketahap thinking siswa

diberi suatu masalah yang diaplikasikan ke

dalam bentuk LKS yang dimaksudkan agar

siswa mampu mengembangkan pola

pikirnya terhadap materi yang telah

diajarkan dan  meningkatkan kemampuan

siswa dalam belajar sendiri. Waktu yang

baik untuk pelaksanaan tahap thinking

adalah 10-15 menit.

Tahap selanjutnya adalah pairing siswa

diberi kesempatan untuk menyamakan

hasil pemikiran bersama pasangannya.

Tahap pairing dapat membuat siswa

merasa lebih nyaman untuk

menyampaikan pendapatnya masing-

masing dan bertukar fikiran. Melalui

pasangannya, siswa tidak merasa terbebani

terhadap rasa takut salah jika

menyampaikan pendapat sesama siswa.

Tahap pairing sebaiknya dilakukan selama

4-5 menit.

Setelah hasil pemikiran siswa sama,

siswa membagikan hasil diskusinya pada

seluruh siswa di kelas tahap ini dinamakan

sharing. Tahap sharing dilakukan agar

siswa berani mengemukakan pendapatnya

kepada khalayak ramai, tidak hanya berani

mengemukakan pendapat sesama

pasangan. Adanya tanya jawab pada tahap

ini yang dimaksudkan agar siswa yang

belum berani tanya jawab dengan guru

akan merasa nyaman apabila melakukan

tanya jawab dengan siswa lain. Apabila

belum mencapai kata sepakat maka guru

akan mengkonfirmasi jawaban. Guru hanya

menjadi fasilitator, siswa yang beraktivitas,

berbuat dan berfikir sendiri  (Sardiman,

2010:98). Namun pada tahap sharing tidak

semua pasangan mendapat giliran

menjelaskan hasil pekerjaannya atau

menjawab pertanyaan baik dari guru

maupun siswa, karena keterbatasan waktu.

Waktu yang efektif pada tahap sharing

adalah 5 menit perpasangan.



Menurut Novita (2014:132) model TPS

memiliki beberapa kelebihan dan

kekurangan. Kelebihannya yaitu siswa

berperan aktif selama pembelajaran

berlangsung, memberi kesempatan kepada

siswa melalui kelompoknya memungkinkan

siswa mengkontruksi pengetahuannya,

meningkatkan kemampuan siswa untuk

belajar sendiri, memotivasi siswa untuk

belajar. Kekurangan dari model TPS, tidak

mungkin semua kelompok mendapat

giliran untuk menjelaskan hasil

pekerjaannya atau menjawab pertanyaan

baik dari guru maupun siswa, bagi

kelompok yang mengalami  kesulitan atau

hambatan dalam mengkomunikasikan ide-

idenya, akan merasa ketakutan jika

mendapat giliran untuk menjelaskan

tentang jawaban dari penyelesaian

pekerjaannya.

Guru memberikan penguatan materi

secara logis, agar siswa dapat memahami

lebih dalam materi yang telah disampaikan.

Adanya penguatan materi dapat

menyatukan pendapat-pendapat siswa

yang masih berbeda. Menurut Riyanto

(2010:77) “Seorang siswa akan belajar

lebih banyak bilamana setiap langkah

segera diberikan penguatan“. Guru juga

memberikan penghargaan kepada siswa

atau pasangan yang telah berani tampil.

Memberikan penghargaan dapat membuat

siswa lebih giat berusaha untuk

memperbaiki prestasinya dan

mempertahankan prestasi yang telah

dimilikinya. Irawati (2011:56) mengatakan

“pemberian penghargaan memicu setiap

anggota kelompok untuk tampil lebih baik

dan memberikan yang terbaik bagi

kelompoknya dengan tujuan agar

memperoleh predikat dalam tim

kelompoknya”.

Kegiatan penutup dimulai dengan guru

membimbing siswa untuk membuat

kesimpulan sesuai tujuan pembelajaran.

Setelah itu, siswa diberikan evaluasi berupa

posttest soal pilihan ganda yang bertujuan

untuk mengetahui hasil belajar siswa.

Evalusi dapat mengasah sejauh mana

penguasaan siswa terhadap materi yang

telah disampaikan. Menurut Harmini

(2013:5) “Keberhasilan siswa dalam proses

belajar mengajar digambarkan oleh hasil

belajarnya yang diperoleh dari evaluasi

belajar”.

Setelah proses pembelajaran siklus I

selesai, guru melakukan wawancara

dengan beberapa siswa pada masing-

masing pasangan. Sebagian besar siswa

mengatakan model yang diterapkan

menarik, dan efektif dalam belajar,

aktivitas belajar mereka juga meningkat.

Hanya saja siswa merasa belum terbiasa,

karena ini merupakan pengalaman



pertama mereka melakukan pembelajaran

kooperatif tipe TPS. Setelah dilakukan

tahap refleksi, pembelajaran masih perlu

ditingkatkan karena hasil belajar dan

aktivitas belajar siswa masih berada

dibawah kriteria ketuntasan. Masih ada

beberapa kekurangan guru dalam proses

pembelajaran.

Guru memperbaiki semua kekurangan

pada siklus I dengan baik pada siklus II.

Setelah tindakan siklus II selesai, guru

melakukan wawancara siswa pada masing-

masing pasangan. Sebagian besar siswa

mengatakan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash sangat menarik dan dapat membuat

mereka menjadi aktif dengan adanya

diskusi dan presentasi. Siswa juga

mengatakan media flash yang digunakan

membuat siswa lebih mudah memahami

materi yang disampaikan.

Media flash digunakan sebagai alat

bantu guru menyampaikan materi

pembelajaran. Siswa merasa tertarik untuk

mengetahui lebih dalam materi yang

disampaikan, siswa sangat antusias

memperhatikan penjelasan guru, walaupun

beberapa siswa masih terlihat tidak fokus

memperhatikan. Namun, hal itu dapat

diatasi dengan guru memberi peringatan

dan memberikan pertanyaan kepada siswa

bersangkutan.

Berdasarkan hasil refleksi siklus II,

keaktifan siswa sudah berada pada rentang

aktif, karena memang siswa lebih antusias

ketika pembelajaran berlangsung. Begitu

pula dengan hasil belajar siswa yang

mengalami peningkatan dari siklus I.

Aktivitas  Belajar Siswa

Pengamatan aktivitas belajar siswa yang

diamati pada penelitian ini meliputi 3

aspek. Hasil pengamatan aktivitas belajar

siswa per-indikatornya dijelaskan sebagai

berikut:

a. Oral activities

Indikator oral activities yang pertama

adalah mengajukan pertanyaan mengenai

materi yang diajarkan kepada guru atau

teman. Pada siklus I mengajukan

pertanyaan memperoleh rata-rata 62% dan

masih berada pada kategori cukup aktif.

Setelah dilakukan tahap refleksi, kurangnya

aktivitas bertanya, karena siswa masih

belum percaya diri untuk mengutarakan

pertanyaannya. Guru juga kurang memberi

motivasi kepada siswa untuk berani

bertanya. Aktivitas bertanya pada siklus II

meningkat menjadi 71%. Hal ini

dikarenakan guru memberikan banyak

kesempatan kepada siswa untuk bertanya,

guru juga selalu memberi dorongan kepada

siswa untuk berani bertanya mengenai

materi yang kurang dimengerti. Menurut

Sanjaya (2011;140) melalui pertanyaan-



pertanyaan akan mendorong siswa untuk

belajar dan menguji kemampuan siswa,

selain itu juga dapat membimbing siswa

berfikir kritis.

Kedua, yaitu indikator menjawab

pertanyaan dari guru dan siswa mengenai

materi yang dipelajari. Indikator menjawab

pada siklus I  sebesar 60% dan masih

berada pada rentang cukup aktif. Beberapa

siswa masih terlihat ragu untuk menjawab.

Berbeda dengan siklus II, siswa lebih berani

menjawab pertanyaan guru maupun siswa.

Hal ini dikarenakan guru selalu memberi

dorongan agar jangan takut salah dalam

menjawab, karena keberanianlah yang

paling utama. Indikator menjawab pada

siklus II meningkat menjadi 70%.

Ketiga, indikator berdiskusi

kelompok dalam memecahkan soal.

Aktivitas berdiskusi pada siklus I masih

berada pada rentang cukup aktif dengan

persentase sebesar 68%. Hal ini

dikarenakan siswa masih kurang

menyesuaikan diri dengan pasangan

masing-masing. Pertama kalinya siswa

berkelompok secara berpasangan, dan ada

beberapa siswa yang kurang puas dengan

anggota pasangannya. Pada siklus II,

Indikator berdiskusi meningkat menjadi

74%. Siswa sudah terlihat santai dan sudah

menyesuaikan diri dengan pasangannya.

Kerjasama pasangan terlihat baik,

pasangan saling berbagi pendapat bahkan

memberikan penjelasan kepada

pasangannya yang masih kurang mengerti.

Berdasarkan ketiga indikator oral

activities yang diamati, indikator aktivitas

menjawab mengalami peningkatan paling

tinggi dibanding indikator bertanya dan

berdiskusi. Aktivitas menjawab mengalami

peningkatan paling tinggi karena guru

banyak menimbulkan suasana tanya jawab

ketika guru menyampaikan materi, saat

berkeliling kelas, maupun saat konfirmasi.

Bagi siswa yang bertanya, guru tidak

langsung menjawab pertanyaan siswa,

guru terlebih dahulu memberikan

kesempatan kepada siswa lain untuk

menjawab pertanyaan yang diajukan. Hal

ini bertujuan agar siswa lain ikut aktif

menjawab. Menurut Sardiman (2010:99)

guru hanya memberikan acuan atau alat,

bahwa yang aktif dan mendominasi

aktivitas adalah siswa.

b. Visual activities

Visual activities yang diamati terdiri dari

indikator memperhatikan penjelasan guru

dan presentasi teman, membaca untuk

menjawab soal di LKS. Siklus I menunjukan

bahwa aktivitas memperhatikan siswa

sudah berada pada rentang aktif dengan

persentase sebesar 74%. Pada siklus I

masih terlihat beberapa siswa tidak fokus

memperhatikan guru menjelaskan.



Berbeda dengan siklus I, pada siklus II

guru lebih tegas saat menegur siswa yang

tidak memperhatikan. Siswa menjadi lebih

fokus memperhatikan penjelasan guru dan

presentasi temannya di depan kelas.

Aktivitas memperhatikan pada siklus II

meningkat menjadi 79%.

Indikator selanjutnya yang diamati

adalah aktivitas membaca siswa. Aktivitas

membaca sudah terlihat baik dari siklus I

dengan persentase sebesar 79%. Siswa

fokus membaca buku pelajaran maupun

wacana yang ada di LKS. Hanya saja, buku

yang dibaca siswa tidak variatif, artinya

buku yang dibawa siswa adalah buku paket

yang memang diberikan kepada mereka.

Guru menyarankan siswa membawa

berbagai buku biologi yang siswa punyai,

agar siswa lebih mendalami materi dan

dapat meningkatkan aktivitas membaca.

Pengaruh saran yang guru berikan pada

siklus II, aktivitas membaca siswa

meningkat menjadi 90%.

Berdasarkan indikator visual activities

yang diamati, aktivitas membaca memiliki

peningkatan paling tinggi. Aktivitas

membaca mengalami peningkatan paling

tinggi disebabkan siswa membawa lebih

banyak buku saat proses belajar

berlangsung. Semakin banyak buku yang

dibawa, aktivitas membaca siswa juga akan

meningkat. Siswa menjadi tertarik untuk

membaca karena tuntutan untuk mengisi

LKS, semakin banyak referensi pengerjaan

pun akan semakin mudah.

c. Mental activities

Keaktifan siswa yang diamati pada

mental activities adalah menanggapi

pendapat teman dan penjelasan guru,

serta menerapkan konsep dalam

memecahkan soal. Indikator menanggapi

pada siklus I berada pada rentang cukup

aktif dengan persentase sebesar 63%. Saat

temannya presentasi di depan kelas, siswa

terlihat ragu untuk menanggapi presentasi

temannya. Hal ini terjadi karena kurangnya

dorongan guru kepada siswa agar berani

menyampaikan pendapat.

Aktivitas menanggapi pada siklus II

mengalami peningkatan, siswa sudah

berani memberikan tanggapannya kepada

guru saat apersepsi maupun saat guru

menjelaskan. Selain itu, siswa terlihat

antusias saat menanggapi presentasi

temannya. Peningkatan ini terjadi karena

guru selalu memberi motivasi agar siswa

berani menyampaikan pendapat. Jangan

takut salah, karena dari kesalahan kita akan

mengetahui kebenaran. Apabila guru dapat

menciptakan kenyamanan bagi siswa,

siswa akan merasa percaya diri ketika

memberikan tanggapan walaupun

tanggapan yang diberikan belum tepat.

Appresiasi atas keberanian siswa juga perlu



diberikan, walaupun tanggapan siswa

belum tepat agar siswa tidak jera untuk

menanggapi.

Keaktifan siswa pada indikator

menerapkan konsep dalam memecahkan

soal memiliki rentang aktivitas tertinggi

yaitu sebesar 79% pada siklus I dan sebesar

92% pada siklus II. Peningkatan aktivitas

menerapkan konsep terjadi karena pada

siklus II siswa lebih aktif, serius, kemudian

siswa yang mencari sendiri sehingga daya

ingat siswa juga meningkat dari siklus I.

Seperti yang dikatakan oleh Muslich

(2008:75) apabila siswa melakukan

kegiatan mengatakan dan melakukan maka

siswa akan mengingat sampai 90% dari apa

yang siswa katakan dan lakukan.

Peningkatan aktivitas belajar siswa

dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram Aktivitas Belajar Siswa

Berdasarkan diagram, menunjukan

bahwa semua indikator aktivitas yang

diamati telah mengalami peningkatan.

Aktivitas belajar siswa mengalami

peningkatan sebesar 9%.  Pada siklus I,

rata-rata klasikal aktivitas belajar siswa

sebesar 69% berada pada rentang cukup

aktif, kemudian meningkat pada siklus II

sebesar 78% berada pada rentang aktif.

Secara klasikal, semua indikator aktivitas

belajar siswa yang telah diamati telah

mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥

70%.

Peningkatan aktivitas belajar siswa ini

membuktikan pembelajaran kooperatif

tipe TPS telah berlangsung dengan baik.

Antara guru dan siswa maupun siswa dan

siswa telah terjadi interaksi yang baik

sehingga menciptakan kondisi belajar yang

maksimal. Aunurahman (2011:36)

mengatakan dalam  proses pembelajaran

bilamana guru telah berhasil

menumbuhkan hubungan yang intensif

dengan siswa, maka akan terjadi interaksi

yang semakin kokoh dan memungkinkan

siswa semakin terdorong untuk memahami

atau mengetahui lebih mendalam terhadap

materi.

Pembelajaran kooperatif tipe TPS

merupakan model pembelajaran baru bagi

siswa. Saat penerapan model kooperatif

tipe TPS, suasana aktivitas siswa jauh

berbeda pada saat peneliti masih

melakukan observasi pengambilan data

awal. Pembelajaran kooperatif tipe TPS

dapat melibatkan siswa untuk

berpartisipasi dan bekerjasama dengan

siswa lainnya. Siswa bekerjasama dengan
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peningkatan sebesar 9%.  Pada siklus I,
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aktif, kemudian meningkat pada siklus II
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Secara klasikal, semua indikator aktivitas

belajar siswa yang telah diamati telah

mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥
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Peningkatan aktivitas belajar siswa ini

membuktikan pembelajaran kooperatif

tipe TPS telah berlangsung dengan baik.

Antara guru dan siswa maupun siswa dan

siswa telah terjadi interaksi yang baik

sehingga menciptakan kondisi belajar yang

maksimal. Aunurahman (2011:36)

mengatakan dalam  proses pembelajaran

bilamana guru telah berhasil

menumbuhkan hubungan yang intensif

dengan siswa, maka akan terjadi interaksi

yang semakin kokoh dan memungkinkan

siswa semakin terdorong untuk memahami

atau mengetahui lebih mendalam terhadap

materi.

Pembelajaran kooperatif tipe TPS

merupakan model pembelajaran baru bagi

siswa. Saat penerapan model kooperatif

tipe TPS, suasana aktivitas siswa jauh

berbeda pada saat peneliti masih

melakukan observasi pengambilan data

awal. Pembelajaran kooperatif tipe TPS
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siswa lainnya. Siswa bekerjasama dengan



pasangan dan dapat bertanya meskipun

tidak pada guru secara langsung.

Keunggulan dari model TPS ini adalah

optimalisasi partisipasi siswa, yaitu

memberi kesempatan delapan kali lebih

banyak kepada setiap siswa untuk dikenali

dan menunjukkan partisipasi mereka

kepada orang lain (Isjoni, 2011:78).

Penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash pada materi pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan kelas XII IPA

SMA Negeri I Jawai meningkatkan aktivitas

belajar siswa sebesar 9%. Hasil ini didukung

oleh penelitian yang dilakukan Lasmiyatun

(2012), mengatakan pengimplementasian

macromedia flash dengan model

pembelajaran kooperatif tipe TPS bisa

meningkatkan hasil belajar siswa pada

pokok bahasan cahaya.

Hasil  Belajar Siswa

Penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukam media

flash pada materi pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan di kelas XII IPA

SMA Negeri I Jawai berjalan dengan lancar

dan telah meningkatkan hasil belajar siswa.

Guru memberikan soal posttest berupa

soal pilihan ganda sebanyak 20 soal untuk

melihat hasil belajar siswa. Penerapan

model kooperatif tipe TPS berbantukan

media flash ini memberikan perubahan

hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Secara

rinci hasil belajar siswa pada penelitian ini

dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram Aktivitas Belajar Siswa

Berdasarkan diagram, penerapan model

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash meningkatkan hasil belajar siswa dari

siklus I ke siklus II sebesar 17,66%. Ketidak

tuntasan hasil belajar siswa pada siklus I,

terletak pada kurangnya penguasaan

materi siswa. Kurangnya penguasaan

materi disebabkan oleh kurangnya aktivitas

siswa, terutama saat guru menjelaskan

materi pelajaran.

Pengaruh kontrol guru pada siswa juga

menentukan hasil belajar siswa. Pada siklus

I, guru belum sepenuhnya mampu

mengontrol siswa mengenai aktivitas dan

pemahaman siswa. Guru kurang tegas

dalam menegur siswa yang telihat

beraktivitas sendiri, dalam arti siswa yang

tidak memperhatikan, masih ribut dan

mengobrol. Sebagian besar siswa yang

tidak tuntas adalah siswa yang kurang

memperhatikan guru saat menjelaskan.

Kurangnya aktivitas bertanya dan

menjawab juga menjadi salah satu faktor
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terjadinya ketidak tuntasan hasil belajar

siswa. Kebiasaan menjawab maupun

bertanya akan mampu menambah daya

ingat siswa.  Menurut Sanjaya (2011;140)

melalui pertanyaan-pertanyaan akan

mendorong siswa untuk belajar dan

menguji kemampuan siswa, selain itu juga

dapat membimbing siswa berfikir kritis.

Hasil belajar siswa pada siklus II telah

meningkat menjadi 85,30%. Hasil belajar

siswa yang mengalami peningkatan ini

tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Salah satunya adalah

penggunaan media dan penerapan model

yang lebih bervariasi. Sebagaimana

diketahui dari wawancara dan observasi

pra riset, model kooperatif tipe TPS

berbantukan media flash belum pernah

diterapkan dalam pembelajaran biologi.

Perpaduan antara model kooperatif tipe

TPS dengan media flash memiliki dampak

yang baik terhadap hasil belajar siswa.

Menurut Lasmiyatun (2012:11) model TPS

adalah suatu model pembelajaran

kooperatif yang lebih tepat dan menarik

untuk meningkatkan hasil belajar, dimana

siswa dapat bekerja sama dengan teman-

temannya, dapat bertanya meskipun tidak

pada guru secara langsung, dan berani

mengemukakan pendapat.

Selain itu, media flash yang digunakan

dapat mengoptimalkan proses belajar

mengajar dan menarik perhatian siswa

untuk memperhatikan penjelasan guru.

Menurut Sitinjak (2012 : 39) penerapan

animasi flash pada proses pembelajaran

dikelas membantu siswa memahami materi

karena tampilannya yang menarik berupa

animasi. Media flash dapat menghemat

kata-kata, menghemat waktu, menghilang

kesalah pahaman, serta informasi yang

disampaikan menjadi konsisten.

Peningkatan hasil belajar siswa

menunjukan bahwa siswa memandang

positif penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash. Hal ini didukung oleh hasil

wawancara siswa setelah tindakan

dilakukan. Siswa mengatakan dengan

model TPS ini siswa dapat membuat

mereka mudah memahami penjelasan,

mempelajari materi bersama dan dapat

bertukar pemikiran dengan pasangannya

tanpa banyak keributan.

Peningkatan hasil belajar siswa melalui

penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS berbantukan media flash pada

materi pertumbuhan dan perkembangan

tumbuhan kelas XII IPA SMA Negeri 1 Jawai

didukung oleh penelitian Yennita (2012).

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil

belajar siswa yang diajar dengan model

kooperatif tipe TPS lebih baik daripada

siswa yang diajar dengan problem based



learning pada pembelajaran fisiologi

tumbuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan pada kelas XII IPA SMA Negeri  1

Jawai tahun ajaran 2014/2015 dengan

penerapan pembelajaran kooperatif tipe

think-pair-share berbantukan media flash

sebanyak 2 siklus, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash dalam meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar siswa, dilakukan melalui

beberapa tahap yaitu guru memberikan

masalah kepada siswa dalam bentuk LKS

untuk difikirkan secara mandiri dalam

beberapa saat (Thinking),  siswa

diorganisasikan menjadi berpasangan

untuk berdiskusi (Pairing), setengah dari

seluruh pasangan mempresentasikan

hasil diskusi dari pertanyaan/masalah

yang diberikan (Sharing).

2. Penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash dapat meningkatkan aktivitas

belajar siswa. Pada siklus I persentase

ketuntasan sebesar 69%, kemudian

siklus II sebesar 78%. Peningkatan

aktivitas belajar siswa sebesar 9%.

3. Penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS berbantukan media

flash dapat meningkatkan hasil belajar

siswa. Pada siklus I persentase

ketuntasan hasil belajar siswa 67,64%,

kemudian pada siklus II sebesar 85,30%.

Peningkatan hasil belajar siswa sebesar

17,66%.
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