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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  dan kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Desain penelitian 

ini adalah Quasi Eksperimental Design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VII-1 yang merupakan kelas eksperimen 1 yang diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan kelas VII-2 merupakan 

kelas eksperimen 2 yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah teknik tes dengan instrumen berupa tes prestasi 

belajar. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Uji hipotesis 

kemampuan akhir siswa (posttest) dengan uji-t dua pihak pada taraf signifikansi 

5% menghasilkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡tabel   yaitu 2,283 > 2,005 yang berarti bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  dan kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Hal 

ini terlihat dari nilai rata-rata prestasi belajar matematika siswa pada kelas 

eksperimen 2 (81,423)  lebih tinggi daripada nilai rata-rata prestasi belajar 

matematika siswa pada kelas eksperimen 1 (74,032) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) lebih baik dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS). 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS), 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), Prestasi Belajar. 
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Abstract: The purpose of this study was to determine the difference between 

classes taught by cooperative learning model of Think Pair Share (TPS) and 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) toward students' achievement on 

mathematics at the seventh grade students of MTs Negeri 1 Mataram on academic 

year 2017/2018. The study was designed by Quasi Experimental. The subjects of 

this study were the students of VII-1 class as the first experimental class treated 

by Think Pair Share (TPS), while the students of VII-2 class as the second 

experimental class treated by Student Teams Achievement Divisions (STAD). The 

data was collected using students’ achievement test as the instrument. Then, in the 

data analysis, the researcher used the descriptive statistics. The post-test with t-test 

of two-parties at the significance level 5% yields 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  > 𝑡table  was 2.283 > 2.005 

which means that there was a difference between classes taught by Think Pair 

Share (TPS) and Student Teams Achievement Divisions (STAD) toward students' 

achievement on mathematics at the seventh grade students of MTs Negeri 1 

Mataram on academic year 2017/2018. The result shows that the second 

experimental class obtaineda higher score (81.423) than the first experimental 

class (74.032). In conclusion, Cooperative Learning Model of the Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) was better than Think Pair Share (TPS).    

 

Key Words: Think Pair Share (TPS) of Cooperative Learning Model, Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) of Cooperative Learning Model, Learning 

Achievement. 
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PENDAHULUAN 

Prestasi siswa dalam pembelajaran matematika di Indonesia masih 

tergolong rendah. Hal ini didukung oleh beberapa data hasil studi internasional 

yang menunjukkan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia berada di 

peringkat bawah. Data Programme for International Student Assesment (PISA) 

untuk bidang matematika pada tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

matematika di Indonesia adalah 386 (peringkat 69 dari 76 negara). Nilai ini jauh 

di bawah Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam menduduki 

peringkat ke-12 dari 76 negara (Kemendikbud, 2016).  

Fakta yang terjadi di MTs Negeri 1 Mataram juga menunjukkan rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai hasil ujian 

akhir semester ganjil siswa kelas VII di MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 

2017/2018 yang tercantum pada tabel 1.1 berikut ini. 

 
Tabel 1 Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Matematika Kelas VII-

1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5, dan VII-6 MTs Negeri 1 Mataram Tahun Ajaran 2017/2018 
 

No Kelas Banyak Siswa Nilai Rata-Rata Kelas 

1 VII-1 36 45,3 

2 VII-2 32 40 

3 VII-3 32 68 

4 VII-4 32 64 

5 VII-5 32 68 

6 VII-6 36 54 

   (Sumber : Data Nilai Guru Matematika MTs Negeri 1 Mataram) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa ketuntasan dari masing-masing kelas 

VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5, dan VII-6 belum ada yang memenuhi kriteria 

keberhasilan pembelajaran yang ditetapkan oleh MTs Negeri 1 Mataram. Kelas 

VII-1 dan kelas VII-2 menempati posisi terendah dengan nilai 45,3 dan 40, 

sedangkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan di MTs Negeri 1 

Mataram adalah 80.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelas VII-1 dan VII-2 MTs 

Negeri 1 Mataram selama PPL dari tanggal 18 Agustus - 30 November 2017, 

diperoleh permasalahan yaitu guru masih kesulitan untuk memilih model yang 

tepat dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan cara 

belajar siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang lebih senang dan fokus ketika 

belajar sendiri daripada berdiskusi dengan teman sebangkunya, ada juga siswa 

yang lebih senang belajar kelompok daripada belajar sendiri karena merasa lebih 

mudah dalam menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Kesadaran guru 

akan keanekaragaman karakteristik siswa ini mempengaruhi guru untuk 

menggunakan strategi pembelajaran berbasis cara belajar yang dapat 

meningkatkan mutu pengajaran, prestasi belajar siswa, dan persepsi siswa tentang 

prestasi belajar itu sendiri. Hal tersebut melatarbelakangi hadirnya beberapa 

model pembelajaran yang inovatif untuk membantu siswa dalam mengoptimalkan 
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dan mengefektifkan pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa meningkat. 

Karena penggunaan model pembelajaran yang efektif dapat menunjang 

keberhasilan belajar siswa (Kurniasih dan Sani, 2016: 20). Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif yang mengutamakan kerjasama dan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD).  

Kedua tipe model pembelajaran tersebut mengacu pada kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa secara menyeluruh terutama dalam 

hal bekerjasama dan juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuan siswa (Kurniawan, 2014: 60). Selain 

memiliki kesamaan, pemilihan kedua tipe model pembelajaran tersebut juga 

dilakuakan karena terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu tipe STAD 

menggunakan kelompok kecil heterogen terdiri atas 4-5 siswa dengan penggunaan 

skor untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan sukses yang sama, 

sedangkan tipe TPS fokus pada penggunaan siswa secara individu kemudian 

berpasangan tanpa menggunaan skor kemajuan penguasaan siswa (Sutrisno dkk, 

2013: 661).  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan prestasi belajar 

matematika antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS)  dan kelas yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada siswa kelas 

VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. Sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul, “Studi Perbandingan Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dan Student 

Teams Achievement Division (STAD) terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII pada Materi Aritmetika Sosial di MTs Negeri 1 Mataram 

Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Mataram. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen semu (Quasi 

Eksperimental Design). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5, dan VII-6 MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 

2017/2018. Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sample 

dimana sampel tidak dipilh secara acak (random) sehingga diperoleh kelas VII-1 

sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas VII-2 sebagai kelas eksperimen 2. Kedua 

kelompok tersebut diberikan pre-test, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir 

diberikan post-test. Pada kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan berupa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), 

sedangkan pada kelas eksperimen 2 diberikan perlakuan berupa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). 
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Terdapat dua variabel di dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu prestasi belajar matematika siswa dan 

variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dan Student Teams Achievement Division (STAD). Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik tes untuk memperoleh data prestasi belajar matematika 

siswa. Instrumen yang digunakan berupa tes prestasi belajar berbentuk uraian, 

lembar observasi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembelajaran di kelas 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan STAD dengan 

yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan RPP yang 

digunakan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien.  

Uji instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kelayakan 

instrumen dalam mengukur prestasi belajar matematika siswa. Uji instrumen 

dilakukan dengan menggunakan: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dilakukan dengan uji validitas isi atau content validity di dua dosen ahli 

matematika, yaitu Dr. Harry Soeprianto, M.Si. dan Dr. Arjudin, M.Si. 

Pengujian validitas dilakukan sebagai ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sedangkan uji reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (instrumen). Apabila instrumen 

tersebut sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk penelitian. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk data tes awal yang berupa tes awal 

siswa. Pengujian ditunjukkan untuk mengetahui apakah data tes tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji normalitas juga digunakan untuk 

mengola data tes akhir yang bertujuan untuk menentukan tindak lanjut uji 

hipotesis (uji-t) yang akan digunakan. Uji normalitas ini menggunakan rumus 

chi kuadrat. 

3. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas merupakan pengujian yang dilakukan pada data awal 

yang berupa tes awal siswa. Kemudian uji homogenitas juga digunakan untuk 

mengola data tes akhir yang bertujuan untuk menentukan tindak lanjut uji 

hipotesis (uji-t) yang akan digunakan. Uji homogenitas ini menggunakan uji 

varians terbesar dibanding varians terkecil. 

4. Uji Hipotesis (uji-t) 

Uji hipotesis (uji-t) dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 

2017/2018, maka data tes akhir diolah dengan menggunakan uji-t dua pihak.  

Uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji-t dua pihak pada taraf 

signifikansi 5%. Pengujian hipotesis menggunakan t-tes dengan menggunakan 

rumus t-test pooled varian, sebagai berikut: 
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t = 
𝑋 2− 𝑋 1

 
 𝑛1− 1 𝑠1

2+  𝑛2− 1 𝑠2
2
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+ 

1
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Pengambilan keputusan didasarkan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka Ha 

diterima. Sebaliknya, jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝑡tabel , maka Ha ditolak. Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

Ha = ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  dan 

kelas yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 

1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

Ho = tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  dan 

kelas yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 

1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

 

HASIL PENELITIAN 

Data prestasi belajar matematika siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram 

pada tahap pre-test dan post-test, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 
Tabel 2 Rekapitulasi Pretest Dan Posttest Prestasi Belajar Matematika 

 

 
Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Jumlah Siswa 35 31 31 26 

Rata-rata 45,914 74,032 48,442 81,423 

Nilai tertinggi 85 95 68 95 

Nilai terendah 23 55 10 60 

 

Hasil pretest dan posttest nilai rata-rata prestasi belajar matematika siswa 

berdasarkan tabel di atas dapat disajikan pada diagram berikut ini:  

 
Gambar 1 Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Prestasi Belajar 

Matematika Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 
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Uji Normalitas Data 

Tabel 3 Hasil Pretest dan Posttest Nilai Uji Normalitas Prestasi Belajar Matematika 

 

Kelas Tahap  𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Uji Normalitas 

Eksperimen 1 
Pretest -81,676 11,070 Normal  

Posttest -34,215 11,070 Normal 

Eksperimen 2 
Pretest -102,317 11,070 Normal 

Posttest -40,100 11,070 Normal 

 

Hasil tersebut menujukkan data pre-test dan post-test pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eskperimen 2 terdistribusi normal. 
 

Uji Homogenitas Data 

Tabel 4 Hasil Perhitungan Pretest  dan Posttest Prestasi Belajar Matematika 

 

Tahap  Kelompok 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 

(α=0.05) 
Uji Homogenitas 

Pretest 
Eksperimen 1 

1,297 1,82 Homogen 
Eksperimen 2 

Posttest 
Eksperimen 1 

1,576 1,92 Homogen 
Eksperimen 2 

 

Dari hasil penghitungan didapatkan Fhitung  < Ftabel atau 1,297 < 1,82 

dengan db pembilang = 35 - 1 = 34 dan db penyebut= 31 - 1 = 30 untuk tahap 

pretest. Sedangkan  untuk tahap posttest diperoleh hasil perhitungan Fhitung < Ftabel  

atau 1,576 < 1,92 dengan db pembilang = 31 - 1 = 30 dan db penyebut = 26 - 1 = 

25. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kelas (eksperimen 1 

dan eksperimen 2) pada tahap pretest dan posttest dinyatakan homogen dengan 

taraf signifikansi 5% karena Fhitung  < Ftabel. 

 

Uji Hipotesis (uji-t) 

Tabel 5 hasil uji-t dari post-test prestasi belajar matematika 

 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa (n) 
Rata-rata 𝑆2 (varians) thitung ttabel 

Eksperimen 1 32 74,032 177,644 
2,283 2,005 

Eksperimen 2 26 81,423 112,686 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡tabel   yaitu 2,283 >  

2,005 pada taraf signifikan 5 % dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 32 + 

26 - 2 = 56. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡tabel , maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi 

belajar matematika antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  dan kelas yang diajar dengan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) pada 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan 

prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 2017/2018.  

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil tes awal 

(pretest) pada kelas VII-1 dan kelas VII-2  tidak memiliki perbedaan pada 

kemampuan awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal kelas 

VII-1 dan kelas VII-2 masih dalam kodisi yang sama atau homogen, jadi kedua 

kelas tersebut dapat digunakan sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2. Selanjutnya, peneliti memberikan perlakuan berupa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). Setelah 

memberikan perlakuan, peneliti melanjutkan ke tahap posttest yang bertujuan 

untuk melihat perbandingan prestasi belajar antara kelas yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD). Pada tahap posttest, peneliti memberikan soal sebanyak 5 butir kepada 

kedua kelas dengan materi yang sama. Kelas eksperimen 2 memperoleh nilai rata-

rata lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen 1. Pada tes akhir 

(posttest) terjadi peningkatan rata-rata, baik untuk kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. Peningkatan nilai rata-rata merupakan pengaruh dari perlakuan 

yang diberikan pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

Selanjutnya, hasil tes akhir (posttest) digunakan untuk perhitungan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan uji homogenitas digunakan 

untuk mengolah data tes akhir (posttest) yang bertujuan untuk menentukan tindak 

lanjut uji beda (uji-t) yang akan digunakan. Berdasarkan hasil uji normalitas dan 

uji homogenitas tes akhir (posttest) kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, 

diperoleh bahwa nilai Fhitung  ≤ Ftabel , maka berdasarkan kriteria pengujian 

Riduwan (2013: 186) data tes akhir tersebut homogen. Selanjutnya dilakukan uji 

normalitas pada tes akhir kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, diperoleh 

bahwa 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 ≤  𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

, maka berdasarkan kriteria penentuan Sugiyono 

(2014: 237) data tes akhir tersebut berdistribusi normal. Sehingga, diperoleh 

bahwa kedua kelas setelah diberi perlakuan memiliki data yang homogen dan 

berdistribusi normal. 

Setelah mengetahui normalitas dan homogenitas kedua kelas, selanjutnya 

peneliti menganalisa hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu 

dengan menggunakan rumus t-test polled varians. Ternyata setelah dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi 5% pada tingkat 

kepercayaan 95%, peneliti memperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2,283 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

sebesar 2,005 dimana 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis 
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menurut Sugiyono (2014: 237), jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka hipotesis alternatif 

(Ha) dinyatakan diterima dan hipotesis nihil (Ho) dinyatakan ditolak. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas 

yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  

dan kelas yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram 

tahun ajaran 2017/2018.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

dan hasil observasi kegiatan guru dan siswa yang dilakukan selama penelitian, 

terlihat bahwa aktifitas guru dan siswa pada kedua kelas tersebut sudah baik. Guru 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah disusun 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru aktif dalam mendampingi 

dan membimbing siswa selama pembelajaran berlangsung. Begitupun dengan 

siswa, terjadi peningkatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dari tiap pertemuan. Hal tersebut terlihat dari persiapan dan 

antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa sudah berani 

mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat pada saat diskusi 

berlangsung. Akan tetapi, beberapa kelompok di kelas ekperimen 1 yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), pada 

kelas tersebut terdapat beberapa kelompok yang tidak dapat memecahkan soal 

yang diberikan oleh guru. Hal itu dikarenakan pendistribusian siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang, ataupun rendah tidak merata. Ada siswa yang 

berkemampuan tinggi berpasangan dengan siswa berkemampuan tinggi, 

sebaliknya ada siswa yang berkemampuan rendah berpasangan dengan siswa 

berkemampuan rendah dikarenakan kedua siswa tersebut duduk bersama (semeja). 

Ketidakmerataan pendistribusian ini mengakibatakan siswa yang sama-sama 

berkemampuan rendah sulit dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan guru. 

Selain itu pada tahap think, beberapa siswa yang berkemampuan rendah tidak 

menggunakan dengan baik kesempatan yang diberikan guru dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam lembar kerja karena merasa tidak mampu dalam 

menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga mereka sibuk 

mengerjakan hal lain seperti mengobrol dengan teman sebangkunya. 

Meskipun di kelas tersebut juga berkelompok, tetapi anggota kelompoknya 

hanya terdiri dari dua orang atau berpasangan. Oleh karena itu, dengan minimnya 

anggota kelompok, maka tidak banyak ide yang muncul. Ketika kedua siswa 

tersebut tidak dapat memecahkan persoalan yang sedang mereka hadapi, maka 

tidak ada siswa lain lagi yang dapat memberikan solusi, akibatnya keduanya 

mengalami kebingungan sehingga materi tidak dapat dipahami dengan baik. Hal 

itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asma (2006: 110-111) yang 

menyatakan bahwa masing-masing kelompok hanya terdiri dari dua siswa 

sehingga seringkali menggantungkan pada pasangan dan lebih sedikit ide yang 

masuk. Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan sedikitnya ide yang masuk dan 

kurangnya komunikasi yang baik antar siswa dalam pasangan maka tingkat 

pemahaman terhadap materi pelajaran menjadi kurang sehingga dapat 

berpengaruh pada prestasi belajar yang kurang maksimal.  
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Berbeda dengan kelas eksperimen 2 yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD), yaitu 

pada model tersebut pembagian kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa sehingga lebih 

banyak ide yang muncul. Ketika salah satu siswa mengalami kesulitan, maka 

masih ada siswa lainnya yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan 

tersebut. Dengan demikian, materi sesulit apapun dapat dipahami oleh siswa. Hal 

itu sesuai dengan pendapat Rusman (2011: 204) yang menyatakan bahwa model 

tersebut dapat mengurangi sifat individualistis siswa, seperti sikap tertutup 

terhadap teman, kurang memberi perhatian ke teman sekelas, dan bergaul hanya 

dengan orang tertentu. 

Selain itu, berdasarkan hasil posttest dan pengamatan dengan 

menggunakan lembar observasi selama proses pembelajaran berlangsung,  dapat 

diketahui bahwa kelas eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) terlihat bahwa siswa 

saling membantu dalam memahami dan memecahkan masalah dalam LKS. 

Dengan keberagaman kemampuan siswa dalam kelompok, siswa yang 

kemampuan matematikanya kurang bisa mendapat bantuan penjelasan dari 

anggota kelompok lain yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Hal itu 

sesuai dengan pendapat Rusman (2011: 214)  yang menyatakan bahwa siswa tidak 

hanya bekerja secara individu tetapi juga dapat bekerja secara kelompok, serta 

memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Rusman (2011: 214) juga berpendapat bahwa siswa yang 

berkemampuan tinggi dapat mengajari teman kelompoknya dengan sistem tutor 

sebaya agar dapat berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa siswa akan berusaha keras melalui kerja tim untuk 

menjadi yang terbaik dalam hal memahami materi pelajaran sehingga dapat 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Slavin (2005: 156-157) juga menyatakan 

bahwa pada kegiatan kerja tim, para siswa bertanggung jawab untuk memastikan 

satu tim mereka telah mempelajari materinya dan tidak ada yang boleh berhenti 

belajar sampai semua teman satu tim menguasai pelajaran tersebut. Selain itu, 

siswa yang berkemampuan tinggi dapat membantu temannya untuk menguasai 

materi sebelum siswa tersebut bertanya kepada guru jika siswa yang 

berkemampuan tinggi dalam kelompok tidak mengetahuinya. Dalam prakteknya, 

guru meminta seorang siswa yang berkemampuan paling tinggi untuk 

bertanggung jawab mengajari siswa yang belum bisa dan semua siswa dalam tim 

yang paham boleh membantu siswa lainnya dalam satu tim yang belum paham. 

Sedangkan untuk kelas eksperimen 1 yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), beberapa kelompok terlihat 

kebingungan karena siswa yang kebingungan tidak bisa bertanya kepada teman 

sebangkunya atau pasangannya. Hal itu karena teman sebangkunya juga 

mengalami kebingungan dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Oleh 

karena itu, kondisi tersebut berpengaruh pada prestasi belajar matematika siswa 

seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa prestasi belajar matematika siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Hal ini sesuai dengan 
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penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmawati (2017) yang menyatakan 

bahwa, “model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) memberikan prestasi belajar siswa yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).”  

Berdasarkan pada uraian dan pemaparan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar matematika 

antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS)  dan kelas yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Mataram tahun ajaran 2017/2018. Selain itu, pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

lebih baik digunakan dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: ada perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan kelas yang diajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) pada siswa kelas VII MTs Negeri 1 Mataram tahun ajaran 2017/2018. 

Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) lebih baik dalam meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Hal ini terlihat dari 

nilai rata-rata posttest yang diperoleh oleh kelas eksperimen 2 yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) sebesar 81,423 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) sebesar 

74,032. 

Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Guru 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pairs 

Share (TPS) dan Student Teams Achievement Division (STAD) diharapkan 

dapat memperoleh wawasan tentang model pembelajaran aktif dan memberi 

pengalaman baru kepada guru dalam mengembangkan kreativitasnya terhadap 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran matematika. 

2. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya mendukung dan mendorong guru untuk 

menerapkan model pembelajaran yang dapat menigkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran, menyediakan fasilitas yang memadai untuk 

mempermudah guru dalam menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, 

salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pairs Share (TPS) dan Student Teams Achievement Division (STAD). 
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3. Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih aktif ketika proses pembelajaran berlangsung, 

bertanya kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami, aktif dalam 

diskusi kelompok sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

4. Bagi Peneliti atau Mahasiswa 

Peneliti atau mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian agar dapat 

memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini sehingga hasil 

penelitian selanjutnya menjadi lebih baik terutama dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pairs Share (TPS) dan Student Teams 

Achievement Division (STAD). 
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