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ABSTRAK
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.Akan
tetapi saat ini tingkat pendidikan Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil
literasiProgramme for International Student Assesment(PISA)2015 yang baru dirilis 6
Desember 2016 di Jakarta oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari data yang
diperoleh PISA, Indonesia berada di posisi ke 63 dari 69 Negara (Mohammad, 2016). Selain
itu saat melalukan program pengalaman lapangan di kelas VIII SMP Negeri 12 Denpasar cara
yang dilakukan guru sulit diterapkan ketika siswa itu sendiri tidak memiliki kemauan untuk
belajar. Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini diterapkan model pembelajaran think
pair share(TPS)yang dipadukan dengan media mind mapping. Penelitian ini bertujuan
meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi
Exsperimental Design dengan menggunakan rancangan penelitian Nonequivalent Control
Group Design.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Mei tahun 2018, di SMP
Negeri 12 Denpasar tahun ajaran 2017/2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Denpasar. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII
E dengan jumlah siswa 40 orang dan VIII Bjumlah siswa 40 orang SMP Negeri 12 Denpasar.
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sample random samplingTeknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan soal test hasil belajar berupa
soal pilihan ganda yang diberikan pada pretest dan posttestdi kelas eksperimen maupun kelas
kontrol. Teknik analisis data menggunakan non-parametrik dengan ujiMann whaitney U
Test.Berdasarkan analisis data yang diperoleh terdapat hasil belajar menunjukan bahwa hasil
belajar siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan.Dimana pada kelas kontrol nilai
rata-rata siswa pretest 50.250 dan posttest 71.650 yang peningkatannya hanya 43% sedangkan
pada kelas eksperimen sebelum dilakukan pembelajaran TPS dengan media mind
mappinghasil nilai rata-rata siswa pretest46.875 dan skor akhir posttes menunjukan nilai ratarata 73.300 dengan peningkatan 56% yang lebih tinggi dari kelas kontrol.
Kata kunci:Think pair share, media mind mapping, hasil belajar siswa.
ABSTRACT
Education is one of the needs that must be fulfilled by every human being. However,
Indonesia's education level is still low. This is evidenced by the results of literacy Program
for International Student Assessment (PISA) 2015 which was just released December 6, 2016
in Jakarta by the Ministry of Education and Culture. From the data obtained by PISA,
Indonesia is in the 63rd position of 69 Countries (Mohammad, 2016). In addition, when
passing a field experience program in class VIII SMP Negeri 12 Denpasar the way that
teachers do difficult to apply when the learners themselves do not have the will to learn.
According to science teacher of class VIII in SMP Negeri 12 Denpasar, student learning
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outcomes in the last year still exist under the expected KKM. (Presscom). Based on the
description, in this study applied Think Pair Share (TPS) learning model combined with Mind
Mapping media. This study aims to improve learning outcomes of learners. The type of
research used is Quasi Exsperimental Design using the Nonequivalent Control Group Design
research design. This research was conducted in February-May 2018, at SMP Negeri 12
Denpasar academic year 2017/2018. The data collection technique used is by giving test
result of learning result in the form of multiple choice questions given in pretest and posttest
in experiment class and control class. Data analysis technique using nonparametric with
Mann whaitney test U Test. Based on the analysis of data obtained there are learning results
show that student learning outcomes in the experimental class has increased. Whereas in the
control class the average score of pretest students 50,250 and posttest 71.650 which increase
only 43% while in the experimental class before the TPS learning with media Mind mapping
the average value of pretest students 46.875 and final score posttes showed the average value
73,300 with a 56% higher increase than the control class.
Keywords: Think pair share, media mind mapping, student learning outcomes
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Hasil
Dalam penelitian ini hasil belajar
siswa diperoleh melalui pretest yang
diberikan

diawal

sebelum

model

pembelajaran diberikan baik di kelas
eksperimen

yang

menerapkan
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pembelajaran think pair sharedan kelas
kontrol

tanpa

penerapan

model

pembelajaran think pair share.Deskripsi
statisttik hasil belajar IPA siswa dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi Statisti Hasil Belajar Siswa
Skor Awal (pretest)
skorAkhir (posttest)
N
M
SD
Minimum
Maksimum

Kontrol
Eksperimen
40
40
50.25046.875 71.625
8,619
7,819
35
30
65
60

Kontrol
40
76.300
7.195
60
85

Eksperimen
40
7,572
65
95

Keterangan:
N : jumlah siswa
M :nilai rata-rata
SD : standar deviasi
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Dari Tabel 1. Dapat dijelaskan pretest nilai
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minimum 35 dan maksimum 65 pada kelas

kelas kontrol dan nilai minimum 65 dan

kontrol dan pada kelas eksperimen nilai

nilai maksimum95 didapatkan pada kelas
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dengan penelitian yang dilakukan oleh
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sedangkan
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Berdasarkan analisis data diatas dapat

Made Dwi Apriani,S,Si, peserta didik
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model

SMP Negeri 12 Denpasar, keluarga, rekan-
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mind mapping dapat meningkatkan hasil
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dengan
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56%

sedangkan di kelas kontrol persentasenya
senilai 43%.

Saran
Adapun saran yang dapat diberikan setelah
melakukan penelitian ini adalah:
1. Diharapkan
selalanjutnya

pada
terlebih

penelitian
dahulu

dijelaskan sintak-sintak think pair
share kepada siswa sebelum pelajaran
dimulai.
2. Bagi siswa, dengan diterapkannya
model pembelajaran think pair share
dengan mind mapping kiranya dapat
mengembangkan daya kreativitas serta
mendorong keinginan untuk belajar.
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