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ABSTRAK 

 

Dominika. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X IPA  SMA Negeri 4 Sintang Pada Materi 

Virus  2017/2018. Gradila Apriani,S.T.,M.Si dan Chris Oktavianus,S.Farm,A.pt.  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa kelas X IPA  di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 4 Sintang pada materi virus  2017/2018. Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa kelas X IPA Sekolah Menegah Atas Negeri 4 Sintang yang berjumlah 2 

kelas dan sampelnya terdiri dari satu kelas yaitu kelas X IPA 2 yang diambil secara 

teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Penulis menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share di 

kelas X IPA 2. Instrumen perlakuan yang digunakan adalah silabus dan RPP, 

instrumen pengukuran adalah soal tes (pilihan ganda) dan lembar observasi. Setelah 

dilakukan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share maka keterlaksanaan 

aktivitas guru dan siswa dikategorikan sangat baik (100%) sedangkan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa yang ditinjau dari siswa dikategorikan sangat baik (100%). 

Dan hasil uji normalitas data menggunakan Chi kuadarat, pretest X2 
 hitung  < X2 

tabel 

yaitu 9,9 < 11,07 dan posttest X2 
 hitung  < X2 

tabel yaitu  4,91 < 11,07 maka data 

berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas menggunakan uji F, pretest  F hitung  < F 

tabel yaitu1,89 < 2,38, dan posttest F hitung  < F 
tabel yaitu atau 1,8 < 2,38, maka data 

homogen. Hasil uji hipotesis menggunakan uji T diketahui thitung  > ttabel, yaitu   10,70 

>1,691, maka terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share terhadap hasil belajar siswa, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa maka 

dilakukan uji effect size dan diperoleh hasil ES<0,8 yaitu  0,32 < 0,8 sehingga 

dikategorikan sedang. 

  

Kata Kunci :  Model Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, Aktivitas dan 

Hasil Belajar, Virus 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang        

          Kualitas pendidikan siswa yang meningkat dapat dilihat dari 

meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa merupakan 

implementasi dari proses belajar siswa yang maksimal yang didukung oleh 

banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat digolongkan 

menjadi dua, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern yang ada di luar individu. Model pembelajaran dan kurikulum sekolah 

termasuk dalam faktor ekstern dalam belajar seseorang. Pembelajaran biologi 

menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung yang diharapkan 

berakhir dengan sebuah pemahaman siswa secara menyeluruh tentang materi 

yang disampaikan (Farisi, 2013:202).  

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 

Sintang di kelas X, bahwa hasil rerata belajar biologi pada materi virus di 

tahun sebelumnya masih rendah yaitu 50%. Rerata hasil belajar siswa pada 

pelajaran biologi dikategorikan sangat rendah karena belum mencapai nilai 

ketuntasan klasikal yang seharusnya 85% dari jumlah siswa di kelas harus 

tuntas dengan nilai kompetensi ketuntasan minimal (KKM)  adalah 65, 

(dokumen guru bidang studi biologi SMA Negeri 4 sintang, 2016). Masalah 

terkait nilai ini yaitu siswa kurang mengikuti proses pembelajaran dengan 



 

 

 

baik, masih ribut dan kurang memahami materi yang diberikan oleh guru. 

Menurut guru kelas sekaligus sebagai guru mata pelajaran biologi 

mengungkapkan bahwa banyak penggunaan model atau metode yang telah 

dilakukan namun siswa nilai siswa masih di bawah rata-rata. Oleh sebab itu 

peneliti memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi juga perlu 

dilaksanakan agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan.  

 Think Pair Share (TPS) adalah model pembelajaran kooperatif yang 

memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi 

kepada orang lain. Selain itu model Think Pair Share juga merupakan suatu 

model pembelajaran kooperatif yang efektif untuk membuat variasi suasana 

pola diskusi. Prosedur yang di gunakan dalam model Think Pair Share dapat 

memberi siswa  lebih banyak waktu berfikir, merespon dan saling membantu 

(Trianto, 2010: 56).  

 Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terdiri 

dari tiga kegiatan yaitu berpikir (thinking), berpasangan ( pairing), dan 

berbagi (sharing). Pada tahap berpikir (thinking) guru mengajukan pertanyaan  

mengenai materi yang diajarkan, tahap kedua guru meminta siswa untuk 

berpasangan (pairing) dan mendiskusikan apa yang mereka peroleh dari tahap 

berpikir (thinking), kemudian pada tahap ketiga guru meminta pasangan siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan siswa lain diminta untuk 

menanggapi (Sukasari, 2012). Oleh sebab itu, maka peneliti ingin mengetahui 

hasil belajar dengan mengunakan model Think Pair Share.  

 



 

 

 

B. Rumusan masalah  

          Berdasarkan latar belakang, maka  yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran  

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar pada materi 

virus di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sintang ? 

C. Tujuan Penelitian 

         Tujuan penelitian umum ini secara umum adalah untuk mendapatkan 

informasi yang sejelas-jelasnya dan obyektif tentang pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar 

siswa kelas X pada materi Virus Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sintang 

tahun pelajaran 2017/2018. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) pada materi virus dikelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sintang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan di 

laksanakan. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1. Aspek  Teoritis 

        Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

lembaga terkait tentang pengembangan disiplin ilmu dalam pendidikan 

khususnya ilmu pendidikan MIPA.  

 

 



 

 

 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Peneliti  

         Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

wawasan bagi peneliti tentang pengunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share,  untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 

b. Bagi Guru Biologi 

         Sebagai bahan dalam penerapan dan upaya meningkatkan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS), sehingga hasil belajar siswa dalam peroses pembelajaran lebih 

meningkat. 

c. Bagi Siswa  

         Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) siswa terbiasa untuk menyampaikan dan membalas pandangan, 

gagasan atau ide orang lain, memperoleh pengalaman kerjasama dalam 

merumuskan pendapat kelompok dan mendorong partisipasi aktif 

siswa. 

d. Bagi Sekolah 

        Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan berharga 

dalam menentukan sebuah kebijakan tentang model pembelajaran pada 

tingkat sekolah menengah atas SMA Negeri 4 Sintang. 



 

 

 

e. Bagi Universitas  

        Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

melengkapi pebendaharaan perpustakaan Universitas Kapuas Sintang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian   

  Variabel dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu: 

1. Variabel Bebas   

          Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share  (TPS). 

2. Variabel Terikat 

          Variabel terikat dalam penelitin ini adalah hasil belajar siswa pada 

materi virus. 

F. Definisi Operasional 

          Untuk menghindari suatu penafsiran yang salah terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin menjelaskan istilah yang 

dipakai dalam penelitian ini secara operasional. “Definisi operasional adalah 

definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat di amati” (Suryabrata, 

2003: 69). Sehingga jelas pada saat pengumpulan data. Adapun istilah-istilah 

tersebut adalah: 

a. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

          Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran kooperatif yang dapat 

memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir sehingga strategi ini 

punya potensi kuat untuk memberdayakan kemampuan berfikir siswa 



 

 

 

(Trimanjuniarso 2008: 21). Peningkatan kemampuan berfikir siswa akan 

meningkatkan hasil belajar siswa dan kecakapan akademiknya. Untuk 

kepentingan tersebut, sejumlah peserta didik bertindak sebagai pengamat 

yang dilakukan oleh siswa kelas X  Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 4 Sintang. 

b. Hasil belajar  

          Hasil belajar merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi 

yang diperoleh dalam proses belajar mengajar (Kunandar,2007: 25). Hasil 

belajar  yang di maksud dalam bentuk nilai tes akhir setelah proses belajar 

mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS). 

G. Hipotesis Penelitian 

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) terhadap hasil belajar siswa dikelas X  SMA Negeri 4 

Sintang.  

Ha : Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) terhadap hasil belajar siswa dikelas X  SMA Negeri 4 Sintang.  



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Think Pair Share (TPS) 

          Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) adalah salah satu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk 

menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Dengan metode klasikal yang 

memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh 

kelas, tipe Think-Pair-Share (TPS) ini memberi kesempatan sedikitnya delapan 

kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi 

mereka kepada orang lain. 

Lyman (dalam Trianto 2010: 81). Mengatakan bahwa Think Pair Share 

(TPS) adalah strategi diskusi. Model ini memberikan siswa kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan dari model ini 

adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal yang 

memungkinkan hanya satu siswa maju membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, 

model ini memberikan kesempatan setiap siswa untuk dikenali dan menunjukan 

partisipasi mereka kepada orang lain. Model ini bisa digunakan dalam semua 

mata pelajaran dan semua tingkat didik dan memberi kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. TPS mampu mengubah 

asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting 

kelompok kelas secara keseluruhan. Think Pair Share memberikan kepada siswa 

waktu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. 



 

 

 

 

B. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  

Menurut  Lie (2008:85) langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi/permasalahan yang disampaikan 

guru. 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (berkelompok 2 orang) 

dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya. 

5. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. 

6. Kesimpulan/penutup. 

C. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Think-Pair-Share 

     Tidak ada model pembelajaran yang sempurna yang dapat dilakukan dalam 

proses belajar mengajar. Suatu model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan 

maupun kekurangan. Kelebihan dari suatu model pembelajaran dapat tercapai 

apabila ada tanggung jawab individual dari setiap anggota kelompok, artinya 

keberhasilan kelompok ditentukan oleh hasil belajar individual setiap anggota 

kelompok menurut Lie (2008: 86). 

Selain itu diperlukan adanya pengakuan kepada kelompok yang 

kinerjanya baik sehingga anggota kelompok tersebut dapat melihat bahwa kerja 

sama untuk saling membantu teman dalam satu kelompok sangat penting. 



 

 

 

 

Kelemahan yang ada diharapkan dapat diminimalisir dengan peran guru yang 

senantiasa meningkatkan motivasi siswa yang lemah agar dapat berperan aktif, 

meningkatkan tanggungjawab siswa untuk belajar bersama, dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. Lie (2008: 86) menyatakan kelebihan dan kekurangan 

kelompok  berpasangan adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a. Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

b.  Cocok digunakan untuk tugas yang sederhana 

c. Memberikan lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing 

anggota kelompok 

d. Interaksi antar pasangan lebih mudah 

e. Lebih mudah dan cepat dalam membentuk kelompoknya 

2. Kekurangan 

a. Lebih banyak kelompok yang akan melapor dan perlu dimonitor 

b. Lebih sedikit ide yang muncul 

c. Jika ada masalah tidak ada penengah 

D. Hasil belajar  

1. Pengertian Hasil belajar 

Keberhasilan dalam suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

peserta didik. Jika pencapaian hasil belajar siswa tinggi, maka dapat dikatakan 

bahwa proses belajar mengajar itu berhasil. Menurut Sudjana (2002: 2) hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dalam 

pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif maupun bidang 



 

 

 

 

psikomotor. Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat dari perilakunya, 

baik perilaku dalam bentuk peguasaan pengetahuan, ketrampilan berfikir 

maupun keterampilan motorik. 

Menurut Sudjana (2002: 3) Hasil belajar yang diperoleh merupakan 

hasil maksimal dari suatu pekerjaan maupun perilaku yang didapatkan siswa 

setelah melalui serangkaian proses belajar mengajar. Pengukuran terhadap 

hasil belajar siswa dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi dengan mengadakan 

pengukuran terhadap nilai. Kegiatan penilaian harus mengacu pada perubahan 

tingkah laku siswa yang telah dicapai melalui proses belajarnya seperti 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan serta sikapnya. Bagi pengajar hasil 

belajar diharapkan mampu menciptakan iklim belajar yang positif yang 

tercermin dalam kerjasama dan motivasi belajar siswa yang meningkat. 

E.  Virus  

1.   Ciri-Ciri  Umum dan Klasifikasi Virus  

Virus merupakan partikel penginfeksi yang terdiri atas asam nukleat 

yang terbungkus di dalam lapisan pelindung, dan di beberapa kasus,di dalam 

selubung membran (Campbell,Reece, dan Mitchell: 2002). Berikut Ciri-ciri  

dan karakteristik virus:  

a. Ciri-Ciri Virus  

          Sejak D.J Ivanovsky dan Beijerink menemukan hipotesis virus, para 

ilmuan terus bekerja untuk mempelajari karakteristik virus. Perdebatan  

status mengenai virus sebagai mahkluk hidup dan mati juga berlangsung. 

Jika di bandingkan dengan mahkluk hidup, virus memiliki ciri tersendiri. 



 

 

 

 

Salah satu ciri virus mirip dengan organisme parasit obligat, yaitu hanya 

dapat berkembang biak dalam sel hidup. Akan tetapi, berbeda dengan 

organisme parasit, virus hanya memerlukan asam nukleat untuk 

bereproduksi dan tidak melakukan aktivitas metabolisme di dalam 

tubuhnya. Ciri virus lainnya adalah virus tidak bergerak, tidak membelah 

diri, tidak dapat di endapkan dengan sentrifugasi biasa, dan dapat di 

kristalkan.    

1) Sifat Virus 

Virus memiliki sifat seperti mahkluk hidup yaitu memiliki 

asam nukleat dan mampu memperbanyak diri. Namun, virus tidak 

termasuk makhluk hidup karena beberapa alasan berikut:  

a) Virus dalam bentuk kristal masih memiliki daya patogen apabila di 

infeksikan ke dalam tubuh organisme hidup.  

b) Virus hidup diluar organisme disebut virion. 

c) Virus hanya memiliki satu asam nukleat DNA (deoxysiribonucleid 

acid) atau RNA (ribonucleid acid) saja, dengan selubung protein 

(kapsid) serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Oleh 

karena itu, virus tidak dapat dikatakan sebagai sel (aseluler). 

d) Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Oleh 

karena itu, metode yang paling ekonomis dan mudah untuk 

perbanyakan berbagai virus dengan menggunakan teknik embrio 

ayam. Embrio ayam yang berumur 5-12 hari dapat digunakan 

sebagai inokulasi virus. 



 

 

 

 

 

2) Ukuran dan Bentuk Virus 

Virus mempunyai ukuran tubuh sangat kecil yaitu antara 25-

300 nanometer (1 nm = 10−9 ). Virus dapat diamati menggunakan 

mikroskop elektron dengan perbesaran mencapai 50.000 kali. Contoh 

virus yang berukuran paling kecil adalah virus polio, sedangkan                                                                                                                                                                       

contoh virus yang berukuran paling besar adalah mozaik tembakau.   

3) Struktur Virus 

            Struktur virus sangat bermacam-macam. Struktur virus secara 

umum dapat di wakili oleh struktur bakteriofag. Struktur bakteriofag 

sebagai berikut. 

 
Gambar 2.1 Struktur tubuh virus bentuk T (bakteriofag) 

   Sumber: (Sulistyowati, dkk, 2013: 53) 

 

a) Kepala dan kapsid 

       Kepala virus berisi asam nukleat. Asam nukleat pada 

bakteriofag adalah DNA. Asam nukleat ini berfungsi untuk 

mengendalikan aktifitas replikasi virus. Pada bagian kepala virus 

Kepala/kapsid 

Ekor 

Serabut 

http://3.bp.blogspot.com/-b66L_l-ceQE/UnL4iVyX5pI/AAAAAAAABsY/LHHl6SQ6Lic/s1600/soal+virus.png


 

 

 

 

di selubungi protein tersebut kapsid. Kapsid tersusun dari unit-unit 

protein yang disebut kapsomer. Kapsid berfungsi memberi bentuk 

virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan 

yang merugikan virus. 

b) Leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor. 

c) Ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang di 

serang virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa 

selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Pada setiap 

ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk 

menerima rangsang. 

Beberapa jenis virus lain memiliki struktur yang berbeda 

dengan bakteriofag. Ada beberapa virus yang hanya memiliki asam 

nukleat berupa RNA. Selain itu, virus yang menginfeksi sel 

eukariotik tidak mempunyai ekor. 

Pada beberapa virus, nukleokapsid diselubungi oleh membran 

yang disebut sampul virus. Sampul virus yang tersusun dari lipid 

dan protein yang berfungsi membantu virus memasuki sel inang. 

Contoh virus yang memiliki sampul virus adalah virus influenza.  

4) Replikasi Virus 

          Replikasi virus merupakan proses pengandaan virus. Virus 

hanya menginfeksi sel inang agar dapat berkembang biak. Inang virus 

berupa sel hidup misalnya bakteri, sel tumbuhan, atau sel hewan. Cara 



 

 

 

 

reproduksi virus dikenal dengan istilah proliferasi.  Proses replikasi 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.2 Proses Replikasi Virus 

  Sumber : (Sulistyowati, dkk, 2013: 54) 

a) Daur Litik  

          Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes (sel 

yang di tumpanginya) setelah selesai melakukan replikasi. Daur 

litik terjadi dalam beberapa tahap berikut. 

1) Adsorpsi yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. 

Daerah perlekatan ini disebut daerah reseptor. Daerah reseptor 

bersifat khas bagi virus tertentu dan virus lain tidak dapat 

melekat di tempat tersebut. 

2) Penetrasi yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu 

dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus 

ke bakteri. Penetrasi dapat berlangsung karena virus memiliki 

enzim lisozim yang berfungsi merusak atau melubangi 

dinding sel bakteri. Virus memasukan materi genetiknya 



 

 

 

 

(asam nukleat) kedalam bakteri melalui saluran tersebut. 

Kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri. Jika telah 

kosong, kapsid akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. 

3) Eklifase yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik 

sel bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus mengendalikan 

pembentukan protein dan komponen-komponen tubuh virus 

baru dengan mengunakan bahan yang tersedia dalam 

sitoplasma bakteri. 

4) Replikasi yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. 

5) Perakitan yaitu bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk 

dalam replikasi selanjutnya akan membentuk  virus-virus 

bakteriofag yang baru. 

6) Lisis yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-

virus baru yang akan menginfeksi bakteri dan memulai daur 

litik kembali. 

b) Daur Lisogenik 

         Pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. 

Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis 

asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari DNA bakteri. 

Adapun tahapan dalam daur lisogenik sebagai berikut. 

1) Adsorpsi dan penetrasi, prosesnya sama dengan daur litik. 



 

 

 

 

2) Penggabungan yaitu asam nukleat virus bergabung atau 

menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan asam ini 

disebut profag. 

3) Pembelahan, pada saat membelah diri, profag ikut membelah 

sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung 

profag. 

4) Sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami akan 

memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki 

daur litik. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk 

partikel-partikel virus baru.  

5) Perakitan, yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi 

virus-virus baru. 

6) Lisis, yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-

virus baru yang selanjutnya akan mengikuti daur litik atau 

daur lisogenik kembali. 

b. Klasifikasi Virus  

Klasifikasi virus dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 Ciri-Ciri yang Digunakan untuk Klasifikasi Virus 

Ciri-ciri utama Ciri-ciri Sekunder 

1.  Asam nukleat 1.  Kisaran Inang 

a.  DNA: berutas tunggal 

atau ganda 

     a.  Spesies inang 

  b. RNA: berutas tunggal atau 

ganda 

b. Jaringan inang atau tipe- tipe 

sel yang khusus 

2.   Struktur partikel virus 2.  Cara penularan (misalnya tinja) 



 

 

 

 

 

1) Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu ribovirus dan deoksiribovirus. 

a) Ribovirus (virus RNA) yaitu virus yang asam nukleatnya berupa 

RNA. Contoh ribovirus yaitu Orthomycovirus, Hepatitisvirus, 

Paramyxovirus, Piconavirus, Rhapdovirus, Reovirus, Retrovirus, 

Togovirus (flafivirus), Tabacco Mozaic Virus (TMV), dan 

Myxovirus. 

b) Deoksiribovirus (virus DNA), yaitu yang asam nukleatnya berupa 

DNA. Contoh deoksiribovirus yaitu Adenovorus,Harpes Simplex 

Virus, Papovavirus, Virus Rubella, Poxyvirus, dan  Rhinovirus. 

2) Berdasarkan bentuk  dasarnya, virus diklasifikasikan menjadi tiga, 

yaitu virus bentuk ikosahedral, virus bentuk helikal, dan virus bentuk 

kompleks. 

 

 

 

a.  Kapsid helikal: telanjang 

dan bersampul 

3. Struktur permukaan khusus 

(sifat-sifat antigenik) 

 b.  Kapsid ikosahedral:            

telanjang dan bersampul 

 

c.  Struktur kompleks                                   

(misalnya ) 

 

3.  Jumlah kapsomer  

4.  Ukuran virion  

5.  Kerentanan terhadap bahan-

bahan yang melumpuhkan 

 



 

 

 

 

a) Virus bentuk ikosahedral 

 

Gambar 2.3 Adenovirus 
       Sumber: (Sulistyowati, dkk, 2013: 56) 

 

          Virus bentuk ikosahedral memiliki bentuk tata ruang yang 

dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda 

contoh virus polio dan Adenovirus. 

b) Virus bentuk helikal 

 
    Gambar 2.4 TMV (Tabacco Mosaic Virus) 

      Sumber : (Sulistyowati, dkk, 2013: 57) 

 

          Virus bentuk helikal menyerupai batang panjang, 

nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk heliks, dan memiliki satu 

sumbu rotasi. Pada bagian atas terlihat RNA virus dengan 

kapsomernya, contoh virus influenza dan TMV (Tabacco Mosaic 

Virus). 

 



 

 

 

 

c) Virus bentuk kompleks 

 

Gambar 2.5 Poxyvirus 

(Sulistyowati, dkk, 2013: 57) 

 

          Virus struktur kompleks memiliki struktur yang amat 

kompleks dan pada umumnya lebih lengkap dibanding dengan 

virus lainnya. Contoh Poxyvirus (virus cacar) yang mempunyai 

selubung yang menyelubungi asam nukleat.  

3) Berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, virus 

dibedakan menjadi dua, yaitu virus bersampul dan virus terlanjang. 

a) Virus bersampul (berselubung), nukleokapsidnya mempunyai 

selubung yang tersususn dari lipoprotein atau glikoprotein. 

Contoh Poxyvirus, Herpesvirus, Orthomyvirus, Paramyxovirus, 

Rhabdovirus, Togovirus, Coronavirus, Retrovirus.  

b) Virus telanjang, nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan 

yang lain. Contoh Adenovirus, Papovavirus, Picornavirus, 

Reovirus. 

4) Berdasarkan jumlah kapsomernya, virus diklasifikasikan sebagai 

berikut. 

a) Virus dengan 252 kapsomer, contoh Adenovirus. 



 

 

 

 

b) Virus dengan 162 kapsomer, contoh Herpesvirus. 

c) Virus dengan 72 kapsomer, contoh Papovavirus 

d) Virus dengan 60 kapsomer, contoh Piconavirus. 

e) Virus dengan 32 kapsomer, contoh Parvovirus. 

5) Berdasarkan sel inangnya, virus diklasifikasikan sebagai berikut. 

a) Virus yang menyerang manusia, contoh HIV (Human 

Immunodeficiency Virus). 

b) Virus yang menyerang hewan, contoh rabies. 

c) Virus yang menyerang tumbuhan, contoh TMV (Tabacco 

Mosaic Virus). 

d) Virus yang menyerang bakteri, contoh virus T (bakteriofag).



 

 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

            Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 di kelas X IPA 

semester satu Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sintang. 

B. Rancangan Penelitian         

         Penelitian eksperimen yang telah digunakan oleh peneliti untuk meneliti 

adalah pre eksperimen dengan desain one-group pretest-postest. Desain 

penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 3.1   

           Tabel 3.1 Desain one-group pretest-postest 

R      Pretest            Treatment         Posttest 

         𝟎𝟏                   

 

X    𝟎𝟐 

  

Keterangan 

O1 = nilai Pretest (sebelum perlakuan diberikan ) 

X = Memberikan perlakuan pada siswa dengan menggunakan model Think 

Pair Share 

O2= nilai Posttest (sesudah diberi perlakuan) 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

          Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa/i kelas X  di SMA Negeri 4 Sintang pada mata pelajaran Biologi 

materi virus.   Adapun jumlahnya terdapat pada tabel 3.2  

Siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Sintang 

IPS 1 IPS 2 IPA 1 IPA 2    



 

 

 

 

Jumlah/Kelas 36 34 36 

 

  34 

 

Jumlah keseluruhan siswa = 140 orang  

 

2. Sampel penelitian  

         Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu”(Sugiyono, 2012: 118). Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 

X IPA 2 dengan jumlah siswa 34 orang.  

D. Instrumen Penelitian 

          Instrumen dalam penelitian ini merupakan suatu variabel penelitian 

yang memerlukan alat ukur. Djaali (2000: 9) menyatakan instrumen adalah 

suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis yang digunakan 

sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data 

mengenai suatu variabel. 

1. Instrumen perlakuan  

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

          Pada Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan 

dilaksanakan dengan 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama 

memberikan soal pretest pada pertemuan kedua dan ketiga  

memberikan perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Tipe 

Think Pair Share (TPS), selanjutnya pertemuan keempat memberikan 



 

 

 

 

posttest dan lembar angket. Setiap pertemuan memiliki alokasi waktu 

2 x 45 menit. 

b.  Silabus  

Silabus pada penelitian ini berisi dengan  

1. kompetensi inti 2.0,  

a) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

b) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

c) Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

d) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 



 

 

 

 

2. Kompetensi dasar: 2.1 mendeskripsikan ciri-ciri,replikasi virus dan 

peran virus dalam kehidupan. 

3. Materi pokok/pembelajaran: ciri-ciri virus dan replikasi virus 

4. Kegiatan pembelajaran menggunakan model think pair share 

5. Indikator :  

a) Mengidentifikasi ciri-ciri virus. 

b) Membedakan struktur virus dengan makhluk lainnya. 

c) Menjelaskan cara replikasi virus. 

d) Mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan 

e) Menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan 

6.  Penilaian: tes tertulis dengan soal pilihan ganda 

7. Alokasi waktu:  4 x pertemuan =8 x 45 menit  

8.  Sumber/bahan/alat belajar : laptop, infokus, Lingkungan sekitar,Buku 

Biologi untuk SMA/MA 

2. Instrumen pengukuran 

a.  Lembar Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Think Pair 

Share  

          Lembar obeservasi keterlaksanaan model pembelajaran 

digunakan untuk mengukur keterlaksanaan pembelajaran selama 

berlangsungnya proses pembelajaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan 

model pembelajaran diamati oleh observer mulai dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti sampai menutup kegiatan pembelajaran. 

 



 

 

 

 

b.  Soal Tes yang akan digunakan dalam penelitian  

          Soal tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas 

dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh siswa untuk 

mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Dalam penelitian ini aspek 

prilaku yang dimaksud adalah untuk mengukur peningkatan hasil 

belajar siswa pada materi virus penggunaan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS). 

           Soal tes dalam penelitian ini berupa pilihan ganda yang terdiri 

dari 40 soal pretest dan 40 soal posttest. Soal tersebut setelah diberikan 

pada siswa maka akan mendapat hasil berupa nilai. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

           Pengukuran teknik dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 

data penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat 

membantu dalam mempertanggung jawabkan data secara ilmiah. Menurut 

(Nawawi dalam Fatmawati, 2012: 42) Ada enam teknik pengumpulan data 

yakni ‘teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung, teknik 

observasi langsung, teknik observasi tidak langsung, teknik pengukuran, dan 

teknik dokumenter’.     

           Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran, 

teknik observasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung. Ketiga teknik 

ini ditujukan kepada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 

Sintang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, hal 

ini dikarenakan data yang diperoleh dalam bentuk angka. 



 

 

 

 

1. Teknik pengukuran  

          Pengukuran merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan tes yaitu pretest dan posttest. Pengukuran berfungsi 

untuk mengukur tingkat kemampuan individu, baik dalam bidang 

pengetahuan  maupun keterampilan sebagai hasil atau pengalaman belajar 

(Ali dalam fatmawati 2012: 43). 

2. Teknik Observasi Langsung  

          Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan 

jalan langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi 

itu di catat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal 

ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan pengamatan (Tanitedja, 

2008: 47). Observasi teknik langsung ini bermanfaat untuk memudahkan 

dalam pengumpulan data dengan mengamati secara langsung aktivitas 

belajar siswa melalui lembar observasi aktivitas belajar siswa pada saat 

mengikuti pelajaran dengan diterapkannya model Think Pair Share (TPS). 

          Pedoman observasi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan 

pedoman yang berstruktur sebagai pegangan pengamat waktu melakukan 

observasi. Arikunto (1998: 234), bahwa dalam menggunakan metode 

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format 

atau blangko pengamatan sebagai instrumen. 

3. Teknik Komunikasi tidak Langsung 

           Teknik komunikasi tidak langsung ini dapat dilakukan dengan cara 

menyebarkan angket sebagai alat pengumpulan data pendukung yang 



 

 

 

 

berupa serangkaian pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model Think 

Pair Share (TPS). Model angket yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala Guttman yakni skala yang digunakan untuk jawaban 

yang tegas (jelas) dan konsisten misalnya “Ya” dan “Tidak”.  

F. Metode Kerja 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru. 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (berkelompok 2 

orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya. 

5. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para 

siswa. 

6. Kesimpulan/penutup. 

G. Analisis Data 

          Teknik analisis data yang digunakan harus sesuai dengan data yang 

akan di ukur sesuai dengan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu 

“terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) terhadap hasil belajar siswa dikelas X pada materi virus”. Adapun 

analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

 

 

1) Analisis Lembar Observasi  

Data yang diperoleh dari hasil observasi selama proses belajar 

mengajar selanjutnya dianalisis secara deskrptif dengan sistem 

kategorisasi nilai untuk memperoleh kesimpulan nilai rata-rata murid, 

dengan menggunakan rumus persentase berikut:  

(Sumber: Riduwan,S., 2011: 56) 

 

 

 

Keterangan 

Np = Nilai persentase 
n    = Skor yang diperoleh 

N   = Jumlah seluruh skor 

 

Kriteria penilaian: 

0%   -  20% = Sangat Kurang 

20% - 40%  = Kurang Baik 

40% - 60%  = Cukup Baik 

60% - 80%  = Baik 

80% - 100% = Sangat Baik   

2) Analisis Hasil Belajar 

          Teknik analisis data dari hasil penelitian ini diolah dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Pemberian skor 

         Data yang telah di kumpulkan berupa jawaban siswa terhadap 

soal pre-test dan pos-test, diberi skor, jawaban benar di beri skor 1 

sedangkan jawaban salah diberi skor nol. 

 

 

NP=(
𝑛

𝑁
x100%) 

 



 

 

 

 

b. Mengubah skor menjadi nilai 

          “Besarnya nilai yang diperoleh siswa merupakan persentase dari 

skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai jika tes tersebut 

dikerjakan dengan hasil 100% betul” (Purwanto, 2008: 102). Jadi 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus (Purwanto, 2008: 

112). 

S= 
𝑅

𝑁
 × 100 

Keterangan : 

S = nilai yang di harapkan (dicari) 

R = jumlah skor dari soal yang di jawab benar 

N = skor maksimum dari tes tersebut 

 

3) Analisis  Data Awal 

a. Uji Normalitas  

          Uji normalitas adalah jumlah rerata nilai dimana nilainya sama 

dengan modenya dalam suatu variabel (Irianto, 2007: 62). Menurut 

Handayani (2014: 6) “sebelum melakukan hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas”. Menguji normalitas 

data skor tes awal dan skor tes akhir dengan menggunakan Chi-

kuadrat.  

Langkah –langkah uji chi-kuadrat adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan rentang (R)  

    R= Jangkauan= Nilai tertinggi – nilai terendah 

2) Menentukan banyak kelas interval (P) dengan rumus: 



 

 

 

 

     K = 1 + (3,3) log n 

3) Menentukan panjang kelas interval, menggunakan rumus: 

  P=
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝑅)

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

4) Menentukan batas kelas (bk) dari masing-masing kelas interval 

bk1= Skor terendah - 0,5 

bk2=bk1 + panjang kelas  

5) Menghitung rata-rata Xi ( X̅ ) dengan rumus: 

�̅� = ∑ 𝑓𝑋𝑖

𝑛
 

keterangan 

�̅�       = Rata-rata hitung 
∑ 𝑓𝑥𝑖  = Jumlah nilai siswa 
n       = Jumlah siswa  

6) Menentukan standar deviasi  

SD = √ 
∑𝑓x2 

𝑓
  - √ (

∑𝑓X 

𝑓
)2 

7) Simpangan baku 

S = √ 
n.∑fXi2−(∑fXi)2 

n−(n−1)
  

 

8) Menghitung nilai Z, dengan rumus: 

Z =  
x − x̅

SD
 

Keterangan : 

x = batas kelas 

x̅ = rata-rata 
       SD = standar deviasi 



 

 

 

 

9) Menentukan luas daerah tiap kelas interval (L) dengan menggunakan  

daftar Z 

10) Menghitung frekuensi ekspositori (Ei), dengan rumus: 

    Ei = n x luas Z  tabel,  

       Keterangan 

       n = Jumlah sampel 

11) Membuat daftar frekuensi observasi , dengan frekuensi 

   ekspositori sebagai berikut: 

Interval  Banyak 

Kelas 

Z 

Batas 

kelas 

Lz 

Batas 

kelas 

Oi Ei (𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)𝟐

𝐄𝐢
 

Kelas  BK Z L Oi Ei  

12) Menentukan nilai X2 hitung (Chi Kuadrat) 

Rumus X2 =∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
 

13) Menentukan derajat kebebasan (dk).  

 rumus dk = k – 1, 

14) Menentukan nilai 𝑥2
 tabel dengan taraf signifkan α = 5% 

15) Menguji normalitas  

a) Jika x2  hitung < x2  tabel maka data berdistribusi normal, 

b) Jika x2 hitung > x2  tabel maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji homogenitas 

           Homogenitas adalah data yang di bandingkan bersifat sejenis 

(Riduwan, 2009: 184). Teknik pengujian yang digunakan adalah 

berdasarkan uji normalitas yang diketahui bahwa hasil pretest  dan 



 

 

 

 

hasil belajar yang berdistribusi normal. Oleh sebab itu, untuk  

mengetahui ada tidaknya peningkatan signifikan antara pretest dan 

postest hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS), digunakan uji hipotesis parametrik (uji t). 

Langkah-langkah uji homogenitas sebagai berikut: 

1) Cari Fhitung dengan mengunakan rumus:  

F=  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

2) Tentukan taraf signifikan (α) 0,05 

3) Hitung Ftabel dengan rumus: 

Ftabel=F1/2α (dk varians terbesar-1, dk varians terkecil-1) 

4) Tentukan kriteria pengujian Ho yaitu: 

Taraf signifikan  0,05 , variasi sampel dikatakan homogen jika: 

Jika Fhitung <  Ftabel, dengan Ftabel = (1-α) F km-1 (Sudjana, 2002: 16). 

4) Analisis Hipotesis 

          Cara analisis hipotesis menurut Riduwan (2009: 184) adalah “jika 

data normal dan homogen maka di lanjutkan dengan analisis parametris, 

uji perametris bisa menggunakan uji t-test. Jika salah satu data tidak 

normal atau tidak homogen maka dilanjutkan dengan uji nonparametris uji 

chi-kuadrat (𝑋2) jika sampel sama dengan atau lebih kecil dari 30. Secara 

manual langkah-langkah pengujian t-test the one group pretest-postest 

design (Riduwan 2009: 207) adalah sebagai berikut: 

a. Buat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat  



 

 

 

 

b. Mencari nilai t hitung 

c. Memerlukan taraf signifikansi sig. α 0.05 

d. Menentukan kriteria pengujian/membandingkan t hitung dengan t 

tabel 

e. Mencari chi-kuadrat 

f. Membandingkan chi kuadrat dengan chi-kuadrat tabel 

thitung = 
m1 + m2

SEm1+SEm2
 

 

          Uji besarnya pengaruh perlakuan bisa menggunakan rumus Efek 

Size (ES) dalam Anggraini (2013: 4) sebagai berikut: 

ES =  
 X̅2 − X̅1 

S1
 

Keterangan  

ES   = efek size 

X̅1    = rerata nilai pretest 

X̅2    = rerata nilai posttest 

S1     = Standar deviasi pretest 

 

5) Teknik  Analisis Angket 

          Rumus untuk mengetahui tanggapan atau respon siswa terhadap 

model Think Pair Share  (Bustami, 2009: 56). 

Rumus  :  X % = 
Jumlah frekuensi yang muncul 

jumlah seluruh aspek
 × 100% 

          Selanjutnya untuk mengetahui kualitas hasil perhitungan persentase 

tersebut Arikunto, (1998: 21) mengemukakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kriteria Angket Siswa  

Skor Kategori 

81 % - 100 % Sangat Baik 

71 % - 80 % Baik 

61 % - 70 % Cukup 

51 % - 60 % Kurang Baik 

                 Sumber: Arikunto, (1998: 21) 



 

 

 

 

 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil belajar siswa 

          Pada pelaksanaan pertemuan pertama, diberikan soal pretest  dan diperoleh 

data yang lengkap karena dari jumlah siswa kelas X IPA 2  yaitu 34 orang semua 

mengikuti saat pelaksanaan kegiatan awal yaitu memberikan pretest sesuai jumlah 

sampel dalam kelas  yang mengikuti kegiatan dengan jumlah siswa yang lengkap. 

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada kelas X IPA 2  67,70.  

          Pertemuan keempat memberikan soal postest, setelah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share diperoleh data yang lengkap karena 

dari jumlah kelas X IPA 2 yaitu 34 orang  semua mengikuti saat pelaksanaan 

kegiatan akhir yaitu memberikan soal postest. Nilai rata-rata siswa di kelas X IPA 

2 adalah 71,14. Hasil belajar dikelas X IPA 2 menunjukkan ada perbedaan antara 

nilai pretest dan postest ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

  Tabel 4.2  Hasil Pretest dan Postest 

Kriteria 
X IPA 2 

Pretest Postest 

Minimal  45 50 

Maksimal  85 90 

< nilai KKM 23 28 

> nilai KKM 11 6 

KKM 65 

 



 

 

 

 

         Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata nilai pretest pada kelas X IPA 2 

menunjukkan 11 orang siswa sebesar 32,35% berada dibawah rata-rata dan 23 

orang siswa sebesar 67,64% berada diatas  rata-rata. Faktor yang menyebabkan 

siswa tidak tuntas karena kurang memahami materi dan tidak bisa menjawab soal 

dengan benar. Nilai Postest pada kelas X IPA 2  menunjukkan bahwa 6 siswa 

sebesar 17,64% berada dibawah rata-rata dan 28 siswa sebesar 82,35% berada 

diatas rata-rata. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosmaini, 

(2003) pada pokok bahasan Keanekaragaman Hewan di salah satu SLTPN di 

Pekanbaru menunjukan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa, dari 

hasil tes akhir diperoleh ketuntasan belajar mencapai 90,48% (kategori tuntas). 

B. Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

          Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa dilakukan dengan menggunakan uji 

hipotesis (uji t), tetapi sebelum uji t maka terlebih dahulu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil uji normalitas pretest dan postest dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada (lampiran 12). 

 

Tabel  4.3 Hasil Uji Normalitas pretest dan postest 

No 
Data yang 

diuji 
X S X2 

hitung X2 tabel 

1 Pretest 67,70 10,72 9,9 11,07 

2 Postest 71,14 9,38 4,91 11,07 

 



 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas, menunjukkan bahwa pada 

α=5% dan didapat signifikasi hasil pretest dan postest, maka dapat dicari 

pada tabel Chi-Kuadrat dan didapat X2 
hitung < X2

 tabel 9,9 < 11,07, maka data 

pretest berditribusi normal, dan data postest  4,91 < 11,07, maka data 

berdistribusi normal. Kesimpulannya dapat dilanjutkan dengan uji 

homogenitas. 

Perhitungan uji homogenitas dalam penelitian ini didapat dengan 

menggunakan uji F. Hasil uji homogenitas pretest dan postest dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Homogenitas Pretest dan Postest 

No Data yang diuji Fhitung Ftabel Keterangan 

1 Pretest 1,89 2,83 Homogen 

2 Postest 1,80 2,83 Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa F 
hitung < F tabel yaitu 1,89  

< 2,83 data pretest dan data postest 1,80  < 2,83 maka varians-varians 

adalah homogen, perhitungan dapat dilihat pada (lampiran 13) dan dapat 

dilanjutkan dengan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan diketahui 

dengan taraf signifikan α=5% maka diperoleh thitung=10,70 dan ttabel =1,691. 

Berdasarkan nilai thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar 

siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 4 Sintang pada materi virus.  



 

 

 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa karena siswa cenderung menyukai pembelajaran 

yang dilakukan dikelas, siswa aktif dalam mengeluarkan ide atau pendapat 

mereka, membuat siswa lebih termotivasi dalam menerima materi pelajaran, 

memberikan semangat belajar bagi siswa serta sangat mudah untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan dan bisa lebih 

aktif pada saat belajar selain itu juga berdampak pada peolehan nilai baik nilai 

pribadi maupun nilai kelompok. Suhaeni (2015) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berpengaruh terhadap hasil 

belajar biologi siswa di kelas VII SMP Negeri 2 Bontoramba. Dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa thitung lebih besar dibandingkan ttabel dengan 

thitung 3,74 ˂ ttabel2,03. Berpengaruhnya Model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share dikarenakan model ini mudah diterapkan pada semua 

jenjang pendidikan dan mampu mengubah asumsi, memberi respons serta 

membuat siswa yang daya ingatnya lemah untuk menghafal konsep-konsep 

pelajaran guna meningkatkan keterampilan proses bertanya dan 

menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki. 

Besarnya pengaruh model Think Pair Share terhadap hasil belajar 

siswa dengan mengunakan effect size (lampiran 15). Hasil perhitungan 

tersebut menunjukkan ES < 0,8 atau 0,32 < 0,8 maka besar pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  terhadap hasil belajar siswa 

pada materi virus dikategorikan sedang.  

          Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berpengaruh 



 

 

 

 

sedang terhadap hasil belajar siswa, karena sarana dan prasarana kurang 

mendukung. Referensi buku yang kurang untuk menunjang pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, karena penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share siswa diwajibkan untuk 

aktif membaca dan meringkas serta memahami materi sehingga siswa dapat 

menemukan ide pokok atau permasalahan dari isi bacaan dan memerlukan 

referensi buku yang lebih banyak. Di kelas X IPA 2 siswa lebih aktif dan 

tingkat pengetahuan siswa tentang virus lebih baik. Hal ini disebabkan pada 

pertemuan kedua dan ketiga siswa berdiskusi serta membacakan materi  

tersebut mereka diwajibkan untuk bertanya pada kelompok yang maju untuk 

persentasi sehingga mereka belajar untuk sharing tentang materi yang 

dipelajarinya, selain itu juga siswa diajak untuk mengungkapkan ide yang ada 

dipikirannya atau thinking. Dikelas siswa diharapkan lebih aktif dan peran 

guru hanya sebagai pembimbing.  

C. Keterlaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

           Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran kooperatif Tipe 

Think Pair Share yang dilaksanakan di kelas X IPA 2, dapat berjalan dengan 

lancar. Pada kegiatan proses pembelajaran pertemuan pertama dilakukan 

pendahuluan, menyampaikan materi virus secara singkat, kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian pretest. Selanjutnya pada pertemuan kedua dan ketiga 

dilaksanakan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dan 

pertemuan keempat dilanjutkan dengan pemberian postest serta pengisian angket. 

Berdasarkan hasil pengamatan observer hasil persentase keterlaksanaan model 



 

 

 

 

Think Pair Share ditinjau dari siswa yaitu 100% dan keterlaksanaan model Think 

Pair Share ditinjau dari guru yaitu 100% dapat dilihat dari tabel (4.1). 

4.1 Rekapitulasi keterlaksanaan model pembelajaran Think Pair Share 

Tinjauan Hasil pengamatan Kriteria 

Ya Tidak 

Siswa  

Guru 

100% 

100% 

     0 

          0 

Sangat baik 

Sangat baik 

           Pada hasil observasi keterlaksanaan model  Think Pair Share ditinjau dari 

siswa, semua aspek yang terdiri dari 8 aspek (Lampiran 4) berhasil diterapkan 

dalam proses pembelajaran, karena siswa mengikuti proses belajar secara aktif dari 

awal sampai akhir pembelajaran berlangsung. Saat proses pembelajaran 

berlangsung peneliti menjelaskan model Think Pair Share dengan jelas supaya 

siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada hasil observasi 

keterlaksanaan model  Think Pair Share ditinjau dari guru terdapat 13 aspek pada 

dua kali pertemuan dan semua berhasil diterapkan oleh peneliti dengan baik. Oleh 

karena itu,  model pembelajaran Think Pair Share terlaksana dengan kategori 

“sangat baik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan : 

Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

terhadap hasil belajar siswa kelas X IPA 2 SMAN 4 Sintang pada materi virus. 

Besarnya pengaruh ditunjukkan dalam nilai Effect Size sebesar 0,32, 

dikategorikan sedang.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa Kelas X 

IPA SMA Negeri 4 Sintang, peneliti memberikan saran dari hasil yang telah 

peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut :  

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang diberikan dalam 

proses pembelajaran memiliki pengaruh yang baik pada peningkatan hasil 

belajar siswa. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share harus direncanakan 

dengan baik dan lebih divariasikan di dalam penyampaian materinya. 
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