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Abstrak
Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dasar-dasar statistika
program studi teknik informatika universitas cokroaminoto palopo. Penelitian ini
dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2018/2019. Desain penelitian
yang digunakan adalah one group pretest posttest design. Desain penelitian ini
hanya memberikan perlakuan pada satu kelas atau kelompok di mana sebelum
diberikan perlakuan diberikan pretest terlebih dahulu dan setelah perlakuan
diberikan posttest kemudian. Satuan eksperimen dalam penelitian ini adalah
mahasiswa program studi teknik informatika kelas 2m universitas cokroaminoto
palopo yang penentuannya menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen
yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa tes hasil belajar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas 2M
program studi teknik informatika universitas cokroaminoto palopo setelah diajar
dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan macromedia flash
pada mata kuliah dasar-dasar statistika.
Kata Kunci : Kooperatif tipe TPS, Macromedia Flash, Dasar-dasar Statistika
A. Pendahuluan
Mata kuliah dasar-dasar statistika merupakan salah satu mata kuliah yang
diajarkan di perguruan tinggi.

Mata kuliah ini diharapkan dapat membantu

mahasiswa menangani informasi yang bersifat kuantitatif. Sebagai calon ilmuwan,
mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menggunakan pendekatan
ilmiah dalam memecahkan masalah. Penelitian akademis seperti yang diterapkan
dalam penulisan skripsi adalah salah satu kegiatan keilmuan di mana permasalahan
yang ada dipecahkan dengan melalui penggunaan pendekatan ilmiah. Dalam
memecahkan permasalahan maka statsitik dapat berperan sebagai alat bantu yang
dapat digunakan untuk menangani data-data kuantitatif yang diperoleh dalam
penelitian. Dengan kata lain, melalui analisis statistik, dapat digambarkan situasi,
kondisi, atau fakta yang diteliti dan sekaligus dapat diperoleh suatu kesimpulan
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yang masuk akal. Namun demikian berdasarkan pengalaman selama mengajar mata
kuliah dasar-dasar statistika, meskipun statistika penting, pada umumnya
mahasiswa kurang berminat mempelajarinya. Hal ini terjadi karena mahasiswa
beranggapan bahwa untuk mempelajari statistik maka mahasiswa harus memiliki
kemampuan matematika yang kuat, seperti harus mampu menghafal banyak rumus
dan mengerjakan proses perhitungan yang rumit.
Salah satu cara yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut adalah
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)
berbantuan macromedia flash. Menurut Sinaga, R. S. (2014) model pembelajaran
kooperatif tipe Think-Pair-Share merupakan suatu cara yang efektif untuk
mengganti suasana pola diskusi kelas. Prosedur yang digunakan dalam think-pairshare dapat memberi siswa lebih banyak untuk berfikir, merespon, dan untuk saling
membantu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sari, R. Y., & Rosidin, U. (2013) bahwa
model pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap yaitu berpikir (Thinking), berpasangan
(Pairing) dan berbagi (sharing). Model pembelajaran ini dapat melibatkan
mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran, membiarkan mahasiswa menemukan
gagasan/ide melalui diskusi kelompok, meningkatkan kemampuan mahasiswa
dalam mengingat suatu informasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis
mahasiswa, membuat seorang mahasiswa dapat belajar dari mahasiswa lain serta
saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan
kelas. Selain itu, pembelajaran tidak lagi berpusat pada dosen tetapi berpusat pada
mahasiswa.
Sudrajat dalam Safitri, M., & Hartono, Y. (2013) mengemukakan bahwa
media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas
pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual
dimana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar mahasiswa.
Salah satu

pemanfaatan teknologi

dalam

pembelajaran adalah

dengan

memanfaatkan software macromedia flash sebagai media pembelajaran. Menurut
Yudi dalam Masykur, R., dkk (2017) penggunaan macromedia flash sebagai media
pembelajaran, bermanfaat bagi dosen sebagai alat bantu dalam menyiapkan bahan
ajar dan menyelenggarakan pembelajaran. Media ini juga dapat memancing
stimulus mahasiswa agar dapat memanipulasi konsep–konsep serta dapat
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mengetahui bentuk nyata konsep matematika yang abstrak. Lebih lanjut dijelaskan
oleh Madcoms dalam Muchlis, E. E (2015) media dengan software Macromedia
Flash ini dapat membantu memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran,
merangsang ingatan mahasiswa pada materi yang diajarkan, membantu mahasiswa
dalam memahami konsep dengan penekanan pada teknik penyampaian materi dan
mengaktifkan mahasiswa dalam pembelajaran. Dengan itu semua diharapkan akan
meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bertujuan melaksanakan penelitian
untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dasar-dasar statistika
dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan
macromedia flash pada program studi teknik informatika universitas cokroaminoto
palopo.
B. Metode Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dasar-dasar statistika
program studi teknik informatika universitas cokroaminoto palopo. Penelitian ini
dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2018/2019. Desain penelitian
yang digunakan adalah one group pretest posttest design. Desain penelitian ini
hanya memberikan perlakuan pada satu kelas atau kelompok di mana sebelum
diberikan perlakuan diberikan pretest terlebih dahulu dan setelah perlakuan
diberikan posttest kemudian. Satuan eksperimen dalam penelitian ini adalah
mahasiswa program studi teknik informatika kelas 2m universitas cokroaminoto
palopo yang penentuannya menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen
yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa tes hasil belajar. Teknik analisis
data yang digunakan adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Hasil penelitian berdasarkan analisis statistika deskriptif ditunjukkan pada
tabel yang berisi tentang gambaran umum skor hasil mahasiswa sebelum dan
sesudah diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS
berbantuan macromedia flash yang diperoleh dari data hasil pretest dan posttest.
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Tabel 1. Hasil belajar mahasiswa sebelum dan setelah diajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan macromedia flash
Statistik
Ukuran sampel
Skor rata-rata
Nilai minimum
Nilai maksimum
Standar deviasi
Rentang skor
Variansi

Pretest
29,00
44,83
20,00
80,00
17,80
60,00
316,93

Posttest
29,00
77,24
40,00
93,00
17,39
53,00
302,61

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari 29 mahasiswa untuk pretest
diperoleh skor minimum yaitu 20 dan skor maksimum 80 dengan rentang skor 60,
nilai standar deviasi dan nilai variansi yang diperoleh yaitu 17,80 dan 316,93 serta
skor rata-rata yang diperoleh yaitu 44,83. Sedangkan untuk posttest diperoleh skor
minimum yaitu 40 dan skor maksimum 93 dengan rentang skor 53, nilai standar
deviasi dan nilai variansi yang diperoleh yaitu 17,39 dan 302,61 serta skor rata-rata
yang diperoleh yaitu 77,24.
Besarnya peningkatan hasil belajar mahasiswa yang di ajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan macromedia flash dihitung dengan
rumus gain ternormalisasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Klasifikasi gain ternormalisasi hasil belajar mahasiswa
Koefisien normalisasi
gain
g < 0,3
0,3 ≤ g < 0,7
g ≥ 0,7
Jumlah

Klasifikasi

Frekuensi

Persentase (%)

Rendah
Sedang
Tinggi

10
15
4
29

34,48
51,72
13,80
100

Berdasarkan tabel 9 di atas, diperoleh keterangan peningkatan hasil belajar
mahasiswa setelah di ajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS
berbantuan macromedia flash berada pada kategori rendah, sedang dan tinggi.
Dimana mahasiswa yang mendapatkan skor gain dengan rentang g < 0,3 berjumlah
10 orang mahasiswa dengan persentase 34,48%, mahasiswa yang mendapatkan
skor gain dengan rentang 0,3 ≤ g < 0,7 berjumlah 15 orang mahasiswa dengan
persentase 51,72% berada pada kategori sedang dan siswa yang mendapatkan skor
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gain dengan rentang g ≥ 0,7 berjumlah 4 orang mahasiswa dengan persentase
13,80% berada pada kategori tinggi.
Hasil penelitian secara inferensial menunjukkan bahwa pengujian normalitas
data dalam penelitian ini terlihat bahwa taraf signifikansi pada kolom KolmogorovSmirnova diperoleh nilai p ≥ 0,05 yakni 0,194. Maka dapat disimpulkan bahwa data
pada gain berdistribusi normal (simetris) sementara uji hipotesis dianalisis dengan
menggunakan uji-t satu sampel (One-Sample T test) diperoleh bahwa nilai
probabilitas untuk hasil belajar mahasiswa adalah 0,000. Oleh karena itu nilai
probabilitas < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan
terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas 2M program studi teknik
informatika universitas cokroaminoto palopo pada mata kuliah dasar-dasar
statistika setelah di ajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan
macromedia flash.
Pembahasan
Hasil belajar mahasiswa sebelum diajar dengan model pembelajaran TPS
berbantuan macromedia flash memperoleh skor rata-rata 44,00 dan setelah diajar
dengan model pembelajaran TPS berbantuan macromedia flash memperoleh ratarata 77,24. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar mahasiswa
mengalami peningkatan. Data ini didukung oleh data gain yang menunjukkan
bahwa 51,72% hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada kategori
sedang. Hal ini diperkuat dengan uji hipotesis yaitu pengujian One Sample t test
yang terlihat bahwa nilai p hasil belajar mahasiswa adalah 0,000 lebih kecil dari
taraf signifikan 0,05, yang berarti terdapat peningkatan hasil belajar mahasiswa
setelah

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan

macromedia Flash. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sabil H (2014)
yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan matematika
universitas jambi dan hasil penelitian Muchlis (2015) bahwa macromedia flash
meningkatkan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan matematika fkip
universitas Bengkulu.
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D. Kesimpulan
Terdapat peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas 2M program studi teknik
informatika universitas cokroaminoto palopo setelah diajar dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan macromedia flash pada mata kuliah
dasar-dasar statistika
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