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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan kombinasi
model cooperative learning tipe think pair share dan numbered head together terhadap hasil
belajar PPKn. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan nonequivalen
control group design. Data hasil belajar PPKn diambil menggunakan tes pilihan ganda yang
sudah memenuhi persyaratan instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif
melalui uji parametrik yang sudah memenuhi persyaratan analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PPKn siswa antara kelas eskperimen
yang menerapkan kombinasi model cooperative learning tipe think pair share dan numbered
head together dengan kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran konvensional.
Karena nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi, maka disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh penerapan kombinasi model cooperative learning tipe think pair share dan
numbered head together terhadap hasil belajar PPKn siswa.

Kata Kunci: TPS, NHT, Hasil Belajar

Abstract

The purpose of this research for knowing there is or not an effect of implementation for
combination of cooperative learning tipe think pair share and numbered head together for the
result of study PPKn. The result it is call quasi experiment nonequivalen control group
design. Data has taken of the result of PPKn it was taken from multipelchooes tes it was
significan of research plan. The analysis data has been done by cuantitatif it used
methodology has significance analysied. The result it was show for diffrence of the result of
study PPKn between the student of experimence who used combination of cooperative
learning tipe think pair share and numbered head together white class control it used to study
convensuonal. The result shows of experiment class is higher than another, so the research
should be sun up there was an effect of implementation of combination model cooperative
learning tipe think pair share and numbered head together for the result of study PPKn
aspecially for student.
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PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang

berfungsi membina dan mengembangkan karakter/kepribadian peserta didik agar menjadi

warga negara yang baik, selalu berpikir global dan bertindak lokal (Hariyanto, 2007: 18).

Sedangkan menurut Fajar (2004: 143) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan menfokuskan pada pembentukkan berpikir kritis, rasional, kreatif,

bertanggung jawab serta bertindak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Proses

pembelajaran PPKn dapat dikatakan berhasil apabila dapat membantu peserta didik dalam

mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dari aspek kognitif, afektif maupun

psikomotorik. Keberhasilan proses pembelajaran ini ditunjukkan dengan semakin

meningkatnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn. Namun dalam realita yang

terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Hal ini dapat dilihat

dari hasil belajar siswa yang masih di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Selain itu, menurut Sukerta (2011) permasalahan yang sering muncul pada saat proses

pembelajaran PPKn berlangsung antara lain: 1) siswa belum aktif dalam proses

pembelajaran; 2) model pembelajaran konvensional masih menjadi menu utama dalam proses

pembelajaran, sehingga menyebabkan hasil belajar PPKn siswa rendah.

Menurut Slameto (2003:54) tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penjelasan lebih lengkap menurut Slameto

(2003: 54) faktor internal meliputi faktor intelegensi atau kesehatan, minat, dan motivasi.

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari tiga faktor yaitu: 1) faktor keluarga meliputi cara

orang tua mendidik; 2) faktor sekolah meliputi metode atau model, kurikulum, media, relasi

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa; 3) faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam

masyarakat, teman bermain dan bentuk kehidupan dalam masyarakat. Selain faktor internal

dan eksternal, faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah penggunaan

model dan media pembelajaran yang belum optimal dalam pelaksanaan pembelajaran yang

diduga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar PPKn siswa. Menurut Donni & Ani (2015:

132) penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat menciptakan suasana pembelajaran

yang menyenangkan dan mampu mencapai hasil belajar siswa yang lebih optimal. Hal sejalan

juga diungkapkan oleh Sukardi dkk (2010: 06) bahwa guru dituntut lebih kreatif baik di

dalam merancang pembelajaran maupun mengimplementasikannya dalam proses

pembelajaran sehingga diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan

inovasi, kreativitas siswa dan hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran PPKn.



Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dalam proses belajar model dan

metode yang bisa digunakan guru adalah kombinasi model cooperative learning tipe think

pair share dan numbered head together. Menurut Lie (2008: 57) model pembelajaran think

pair share merupakan model pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja

sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan menurut Trianto (2012: 81) model

pembelajaran think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi

suasana pola diskusi kelas. Model pembelajaran think pair share kemudian dikombinasikan

dengan model pembelajaran numbered head together dengan tujuan menjadikan suasana

pembelajaran bertambah aktif dan membuat peserta didik berdiskusi dalam kelompok yang

heterogen. Menurut Rahayu (2006: 50) model pembelajaran numbered head memberikan

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban

yang paling tepat. Selain itu teknik belajar mengajar kepala bernomor ini juga mendorong

siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Bukti empiris menunjukkan bahwa

kombinasi model cooperative learning memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa

(Gunawan 2015). Lebih lanjut kajian  (Rusminati 2015) juga menunjukkan bahwa model

cooperative learning tipe think pair share dan numbered head together berpengaruh terhadap

hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan penelitian

yang terdahulu adalah penggunaan model pembelajaran yang berbeda dan penerapannya

dalam mata pelajaran yang berbeda juga. Penelitian yang dilakukan Gunawan (2015)

menggunakan kmbinasi model pembelajaran student teams achievement divisions dan index

card match dalam mata pelajaran PPKn dan penelitian yang dilakukan oleh Rusminati (2015)

menggunakan model pembelajaran think pair share dan numbered head together dalam mata

pelajaran matematika. Sedangkan dalam kajian ini menerapkan kombinasi model cooperative

learning tipe think pair share dan numbered head together terhadap hasil belajar PPKn siswa.

Oleh karenanya, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

penerapan kombinasi model cooperative learning tipe think pair share dan numbered head

together terhadap hasil belajar PPKn siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatif jenis quasi eksperimen dengan desaign

penelitian ini menggunakan desain nonequivalent control group design. Menurut Sugiyono

(2007: 116) desain nonequivalent control group design ini melibatkan dua kelompok, yaitu

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dua kelompok yang ada diberi pre-test,

kemudian kelompok eksperimen diberikan perlakuan, dan terakhir kedua kelompok sama-

sama diberikan post-test untuk melihat apakah ada pengaruh penerapan kombinasi model



cooperative learning tipe think pair share dan numbered head. Dapat di lihat pada tabel 1 di

bawah ini.

Tabel 1 Nonequivalen Control Group Design

Kelompok Pretest Treatment Posttest

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O3 - O4

Namun demikian, desain nonequivalent control  group design memiliki kelemahan dasar,

karena desain ini tidak menggunakan pengacakan atau random dalam menempatkan subyek

ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kita tidak dapat berasumsi bahwa

kedua kelompok tersebut sama sebelum perlakuan diberikan.Untuk mengurangi kelemahan

desain penelitian yang digunakan maka sebelum sampel ditentukan perlu dilakukan

penyepadanan kelas anatara kelas eksperimen dan kelas kontrol, adapaun penyepadanan kelas

yang telah dilakukan anatara lain: 1) guru yang mengajar mata pelajaran PPKn sama; 2)

materi yang di samapaikan sama; 3) waktu pelajaran relatif sama; 4) hasil belajar siswa.

Selanjutnya pengumpulan data menggunakan instrument tes pilihan ganda. Instrumen

yang digunakan sudah memenuhi kualitas instrument yang baik, berupa: validitas, reliabilitas,

daya beda, tingkat kesukaran soal. Dari 30 soal, 20 soal dinyatakan valid  berdasarkan hasil

analisis korelasi produk moument. Selanjutnya hasil uji reliablitas menggunakan rumus KR

20 (Kuder Richardson), diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar = 0.93 yang tergolong

dalam kriteria sangat tinggi atau reliabel. Tingkat daya pembeda soal juga proporsional,

dimana 5 soal kategori baik sekali, 4 soal kategori baik, 3 soal kategori cukup, dan 8 soal

pada kisaran indeks daya pembeda rendah. Dari hasil analisis tingkat kesukaran soal

diperoleh, 10 soal kategori mudah, 7 soal kategori sedang, dan 3 soal kategori sukar.

Kemudian data-data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian kemudian di analisis

secara kuantitatif melalui uji parametrik. Teknik analisis data mencakup uji normalitas, uji

homogenitas kemudian dilakukan uji hipotesis dan uji N-gain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil ini mencakup hasil uji persyaratan analisis dan uji hipotesis.

Uji Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisis mencakup uji homogenitas dan uji normalitas. Uji homogenitas

dilakukan dengan menggunakan uji F. Sedangkan uji normalitas menggunakan uji chi



kuadrat. Berdasarkan hasil uji-F maka diperoleh Fhitung=1,34, sedangkan untuk Ftabel=1,69 dan

dk= n1 + n2 – 2 dengan jumlah dk = 40 pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan kriteria

pengujian yang menyatakan Fhitung (1,34) <Ftabel (1,69) maka dapat dikatakan bahwa hasil

belajar siswa tersebut homogen. Sedangkan hasil dari uji chi kuadrat diperoleh X2
hitung =

7,985 sedangkan X2
tabel = 11,070 dan DK= banyak kelas-1 = 6-1 = 5 pada taraf signifikan 5%

artinya data sampel penelitian berdistribusi normal. Begitu juga uji normalitas data pada kelas

kontrol, hasil dari uji chi kuadrat diperoleh X2
hitung = 10,458 sedangkan X2

tabel = 11,070 dan

DK= banyak kelas-1 = 6-1 = 5 pada taraf signifikan 5% artinya data sampel penelitian

berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan hasil uji t. Tabel 1 memvisualisasikan

perhitungan uji t dan taraf signifikan dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji t Hasil Belajar Siswa

Kelas Mean SD Min Max T hitung DK Sig

Eksperimen 79.047 10.712 65 95
2.427 40 5%

Kontrol 70.476 12.808 45 90

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa nilai thitung hasil belajar PPKn siswa

mencapai 2.427 > dari pada ttabel 1.684. Artinya ada pengaruh penerapan kombinasi model

cooperative learning tipe think pair share dan numbered head together terhadap hasil belajar

PPKn siswa. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: ada pengaruh

penggunaan kombinasi model cooperative learning tipe think pair share dan numbered head

together terhadap hasil belajar PPKn. Setelah dilakukan uji hipotesis selanjutnya dilakukan

uji N-Gain. Uji N-Gain dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan peningkatan

atas pemberian perlakuan kombinasi model coopertive learning tipe think pair share dan

numbered head together terhadap hasil belajar PPKn. Berdasarkan hasil pengolahan uji N-

Gain dari nilai rata-rata siswa diperoleh data seperti dalam tabel 2.



Tabel 2. Uji N-Gain Skor Perbandingan Hasil Rata-Rata Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol

Kelas Eksperimen Kontrol

Rata-rata nilai pre-tes 60,476 62,381

Rata-rata nilai post-tes 79,047 70,476

Gain skor 46,9 % 21,5 %.

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa rata-rata hasil pretest kelas eksperimen

60.476 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol sebesar 62.381. setelah

diberikan perlakuan kepada kelas eksperimen berupa penerapan kombinasi model coopertive

learning tipe think pair share dan numbered head together rata-rata kelas eksperimen setelah

diberikan post test 79.047 lebih tinggi dari pada kelas kontrol sebesar 70.476. selain itu, hasil

uji N-Gain kelas eksperimen adalah 46.9% dengan kategori sedang dan hasil uji N-Gain pada

kelas kontrol adalah 21.5% dengan kategori rendah. Artinya bahwa hasil belajar siswa yang

menggunakan kombinasi model cooperative learning tipe think pair share dan numbered

head together lebih besar dari pada hasil belajar siswa yang menggunakan model

pembelajaran konvensional. Hal ini mengindikasikan pemberian perlakuan kepada kelas

eksperimen  mempengaruhi hasil belajar siswa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan kombinasi model

cooperative learning tipe think pair share dan numbered head together terhadap hasil belajar

PPKn siswa. Temuan ini sejalan dengan temuan Gunawan (2015) bahwa kombinasi model

cooperative learning memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa

yang menerapkan kombinasi model cooperative learning memiliki nilai rata-rata yang lebih

tinggi dari pada hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional.

Temuan Ismayasari (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas

penerapan kombinasi cooperative learning terhadap hasil belajar kognitif siswa. Hal yang

sama juga ditemukan oleh Rusminati (2015) bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara

siswa yang mengikuti model cooperative learning dari pada siswa yang mengikuti model

pembelajaran konvensional.

Dari beberapa temuan di atas, bila dikaitkan dengan penelitian ini tentu sama-sama

memberi pengaruh yang cukup signifikan. Signifikan dalam artian bahwa adanya pengaruh

positif penggunaan kombinasi model cooperative learning tipe think pair share dan



numbered head together terhadap hasil belajar PPKn siswa. Kombinasi model cooperative

learning tipe think pair share dan numbered heead together merupakan model pembelajaran

yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Kegiatan belajar bersama ini dapat membantu memacu belajar aktif dan

menyenangkan serta pembelajaran yang menarik yang merangsang keinginan siswa terhadap

materi pembelajaran sehingga membuat daya ingat siswa terhadap materi pelajaran menjadi

lebih kuat dan memungkinkan siswa untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi.

Isjoni (2016: 58) model think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk

membentuk variasi suasana diskusi kelas. Model think pair share menghendai siswa bekerja

saling membantu dalam kelompok kecil (2-6 anggota) dan lebih dirincikan oleh penghargaan

kooperatif dari pada penghargaan individual. Selain itu model think pair share adalah model

pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja sama

dengan orang lain. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa

melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif, dan

menyenangkan. Sejalan dengan itu Lie (2008: 57) menyatakan bahwa model cooperative

learning tipe think pair share merupakan model pembelajaran yang memberi siswa

kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan menurut

Trianto (2012: 81) model think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat

variasi suasana pola diskusi kelas dengan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan

penganturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan model think pair share dapat

memberikan siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk merespon, dan saling membantu

serta guru menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah di jelaskan

dan dialami.

Selain model think pair share, model numbered head together juga memberikan efek

terhadap hasil belajar siswa. Menurut Trianto (2009: 82) model pembelajaran cooperative

learning tipe numbered head together merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur

kelas tradisional, untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup

dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. Rahayu

(2006: 50) model cooperative learning tipe numbered head together adalah suatu model

pembelajaran yang mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas.

Teknik belajar mengajar kepala bernmor ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk



saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu

teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka.

Sejalan dengan penjelasan teori-teori di atas, terbukti bahwa kombinasi model

cooperative learning tipe think pair shre dan numbered head together dapat meningkatkan

hasil belajar siswa. Temuan-temuan ini memperkuat hipotesis dalam penelitian ini bahwa

penggunaan kombinasi model cooperative learning tipe think pair shre dan numbered head

together diterapkan untuk memotivasi siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya,

menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat (sharing ideas). Selain itu

dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah.

Oleh sebab itu, kombinasi model cooperative learning sangat baik untuk dilaksanakan karena

siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi tugas yang

dihadapinya (Isjoni, 2016: 13).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan kombinasi model cooperative learning

tipe think pair share dan numbered head together terhadap hasil belajar PPKn siswa. Dengan

melihat skor rata-rata yang menunjukkan skor cukup tinggi, maka kombinasi model

cooperative learning tipe think pair share dan numbered head together ini cukup efektif

dalam mempengaruhi hasil belajar siswa.
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