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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbandingan model pembelajaran Think-
Pair-Share (TPS) dan Make A Match terhadap prestasi belajar siswa kelasVIII SMP Negeri 1 Prambon 

tahun pelajaran 2015/2016 (2) Untuk mengetahui tanggapan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Prambon 

mengenai model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dan Make A Match. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Prambon. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan teknik Random Sampling (sampel acak), yaitu siswa kelas VIII-5 sebagai 

kelompok yang menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dan siswa kelas VIII-4 sebagai 
kelompok yang menerapkan model pembelajaran Make A Match. Instrument penelitian yang diberikan 

berupa soal tes sebanyak 20 soal dengan 4 option dan angket sebanyak 15 butir dengan 2 option. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan penelitian yang digunakan yaitu Two 
Group, Pretest posttest design. Analisis data menggunakan uji Independent sample t-test untuk uji 

hipotesis. Semua perhitungan diolah dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for Windows. 

Berdasarkan uji Independent sample t-test menggunakan SPSS versi 16.0 for Windows diperoleh 

nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,020. Hal tersebut membuktikan adanya perbedaan yang 

signifikan antara prestasi belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

dan Make A Match, dengan nilai rata-rata kelas VIII-5 yang menerapkan Model Pembelajaran Think-
Pair-Share (TPS) sebesar 82 dan nilai rata-rata siswa yang menerapkan model pembelajaran Make A 

Match sebesar 76. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang menenerapkan model 

pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menerapkan model 
pembelajaran Make A Match. Siswa juga memberikan tanggapan positif mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dan Make A Match. 

Kata Kunci : Make A Match, Model Pembelajaran, Prestasi Belajar, Think-Pair-Share (TPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Yuyun Masrurin | 11.1.01.06.0104 
FKIP – Pendidikan Biologi 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 5|| 

 

I. LATAR BELAKANG 

Peningkatan kualitas pendidikan 

pada semua jenjang pendidikan di sekolah 

merupakan salah satu upaya peningkatan 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah 

berkaitan erat dengan kualitas proses 

belajar mengajar yang dilakukan guru dan 

siswa di sekolah. Proses belajar yang 

berkualitas akan menghasilkan manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

bertanggung jawab, mandiri, terampil, 

kreatif dan produktif. 

SMP Negeri 1 Prambon Kab. 

Nganjuk adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang sangat menjunjung 

keberhasilan pembelajaran, sehingga siswa 

yang dihasilkan mampu berperan dalam 

persaingan global. Usaha kearah tersebut 

sudah banyak dilakukan oleh pihak 

sekolah terkait, seperti pemenuhan sarana 

prasarana, media pembelajaran, guru yang 

profesional serta komponen lain yang 

mampu meningkatkan kualitas pendidikan 

yang dijalankan, dengan harapan akan 

mampu menciptakan manajemen 

pembelajaran dengan baik, yang pada 

ujungnya akan menjadikan sekolah yang 

berkualitas. 

Namun ternyata saat ini masih 

terdapat permasalahan-permasalahan yang 

mucul di sekolah ini, diantaranya adalah 

yang pertama, model yang digunakan 

dalam pembelajaran biologi adalah 

ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model 

ceramah masih menjadi pilihan dalam 

penyampaian materi, sehingga siswa 

cenderung bosan, dan kurang bersemangat 

untuk belajar. Model tanya jawab kurang 

efektif  karena hanya siswa yang pintar dan 

aktif yang mau menjawab pertanyaan yang 

diberikan, sehingga terjadi kesenjangan 

antara siswa yang pintar dan siswa yang 

kurang pintar. Sedangkan dalam model 

diskusi tidak semua topik dapat disajikan 

dengan model diskusi. 

Permasalahan yang kedua yaitu SMP 

Negeri 1 Prambon Kab. Nganjuk, belum 

pernah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Think-Pair-Share (TPS) dan 

model pembelajaran Make A Match, 

dimana penerapan kedua model kooperatif 

ini bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kelas melalui 

diskusi, baik dengan pasangannya maupun 

dengan seluruh kelas.  

Dari permasalahan yang dijelaskan 

di atas, maka dibutuhkan tindakan yang 

mampu menjadi jalan keluarnya. Salah 

satu solusinya adalah penggunaan model 

pembelajaran yang tepat, yaitu model yang 

mampu membuat seluruh siswa terlibat 

dalam suasana pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang 

“Perbandingan Model Pembelajaran Think-
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Rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu : (1) Bagaimanakah perbandingan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) dan Make A Match 

terhadap prestasi belajar siswa dikelas VIII 

SMP Negeri 1 Prambon tahun pelajaran 

2015/2016? (2) bagaimakah tanggapan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Prambon 

tahun pelajaran 2015/2016 mengenai 

model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) dan Make A Match? 

Tujuan dilakukannya penelitian ini 

yaitu : (1) Untuk mengetahui perbandingan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) dan Make A Match terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Prambon Tahun pelajaran 2015/2016, (2) 

Untuk mengetahui tanggapan siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 1 Prambon tahun pelajaran 

2015/2016 mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dan 

Make A Match. 

 

II. METODE 

Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dengan metode eksperimen. 

Rancangan penelitian yang digunakan 

yaitu Two group pretest posttest design 

(Arikunto, Suharsimi, 2010:124), dengan 

teknik pengambilan sampel secara Random 

Sampling (Sampel Acak). Analisis data 

prestasi belajar siswa menggunakan Uji 

Independent sample t-test dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for Windows. Sedangkan 

analisis data angket menggunakan analisis 

deskriptif, yaitu penyajian data melalui 

table atau grafik yang diperoleh dari 

perhitungan persentase (Purwanto, Ngalim, 

2009:102). 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil 

Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh data nilai rata-rata prestasi 

belajar biologi yang terdiri dari tes 

kemampuan awal (pretest) dan tes 

kemampuan akhir (posttest). Hal ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 1 Data nilai rata-rata pretest 

dan posttest kelompok TPS dan MAM 

Berdasarkan gambar 1 dapat 

diketahui nilai rata-rata prestasi belajar 

siswa kelas VIII-5 yang menerapakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share 

(TPS) dan kelas VIII-4 yang menerapkan 
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model pembelajaran Make A Match 

masing-masing 82 dan 76.  

 Selanjutnya data di uji dengan uji 

Independent sample t-test menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan 

nilai Thitung sebesar 2.389 dengan nilai 

Signifikansi 0,020. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa 0,020 < 0,05. Jadi 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

prestasi belajar biologi antara siswa yang 

menerapkan model pembelajaran Think-

Pair-Share (TPS) lebih tinggi dibanding 

dengan siswa yang menerapkan model 

pembelajaran Make A Match pada materi 

pokok sistem gerak pada manusia. 

Angket Tanggapan Siswa 

  Penelitian ini didukung oleh angket, 

yang berguna untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap penerapan kedua model 

pembelajaran. Angket diberikan kepada 

siswa dari masing-masing kelompok (2 

kelas). Setelah data terkumpul, kemudian 

data dianalisis dan diperoleh skor dari 

masing-masing angket. Berikut adalah skor 

dari masing-masing angket yang disajikan 

dalam bentuk diagram (persentase). 

Gambar 2 Data Angket Tanggapan 

Siswa Terhadap Model Pembelajaran 

TPS dan MAM 

Pembahasan 

Data hasil penelitian membuktikan 

bahwa prestasi belajar siswa pada materi 

pokok Sistem Gerak Pada Manusia yang 

menerapkan model pembelajaran Think-

Pair-Share (TPS) lebih tinggi dibanding 

dengan siswa yang menerapkan model 

pembelajaran Make A Match. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata nilai posttest 

dari kedua kelompok tersebut. Kelompok 

atau kelas yang menerapkan model 

pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

memiliki rata-rata posttest sebesar 82. 

Sedangkan kelompok atau kelas yang 

menerapkan model pembelajaran Make A 

Match memiliki rata-rata posttest sebesar 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 
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76. Dari rata-rata nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai kelompok yang 

menerapkan model pembelajaran Think-

Pair-Share (TPS) lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok yang 

menerapkan model pembelajaran Make A 

Match. Dan setelah dilakukan analisis 

secara statistik dengan uji-t yang dihitung 

dengan menggunakan program SPSS versi 

16.0 for windows, diperoleh hasil nilai 

signifikansi bernilai < 0,05 yaitu sebesar 

0,020. Hal itu berarti, prestasi belajar siswa 

yang menerapkan model pembelajaran 

Think-Pair-Share (TPS) lebih tinggi 

dibanding dengan siswa yang menerapkan 

model pembelajaran Make A Match. 

Berdasarkan hasil analisis angket, 

terdapat 88% siswa merespon positif 

mengenai penerapan model pembelajaran 

Think-Pair-Share (TPS), dan terdapat 80% 

siswa yang merespon positif model 

pembelajaran Make A Match. Siswa 

menganggap kedua model pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan prestasi 

belajar biologi. Siswa juga menyukai 

kedua model pembelajaran karena siswa 

merasa model tersebut merupakan model 

pembelajaran yang baru sehingga membuat 

siswa tertarik. Siswa juga menjadi lebih 

aktif karena siswa terlibat langsung dalam 

pembelajaran dan membuat suasana kelas 

lebih hidup dan menyenangkan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa : (1) Prestasi 

belajar siswa kelas VIII yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang 

menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match, (2) Siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Prambon 

memberikan tanggapan positif terhadap 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learning) tipe Think-Pair-

Share (TPS) dan Make A Match. 
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