
 

 

ABSTRAK 

IQBAL TRESNA MUZAQI: “Perbandingan Pemahaman Siswa yang 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe The Learning Cell dengan Model 

Kooperatif Tipe Think Pair Share Pada Mata Pelajaran PAI”(eksperimen 

terhadap siswa kelas VIII SMPN Satu Atap Cilingga, Purwakarta) 

Berdasarkan studi pendahuluan, pemahaman siswa kelas VIII SMPN Satu 

Atap 2 Cilingga Purwakarta pada mata pelajaran PAI masih sangat rendah, hal ini 

ditunjukkan dari hasil ulangan harian siswa pada mata pelajaran PAI. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, disinyalir bahwa proses pembelajaran PAI yang dilakukan 

masih bersifat pada metode klasikal / ceramah sehingga mayoritas siswa merasa 

kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, oleh karenanya 

keterampilan berpikir kreatif siswa kurang tergali yang pada akhirnya pemahaman 

belajar siswa jauh dari hasil yang diharapkan.Bertolak dari permasalahan tersebut, 

maka seorang guru untuk melakukan perubahan serta melakukan berbagai variasi 

dalam melakukan proses pembelajaran agar permasalahan dapat di atasi dengan 

baik serta terjadi peningkatan dalam pemahaman siswa. Salah satu alternatif untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan model 

kooperatif tipe The Learning Cell dan tipe Think Pair Share. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe The Learning Cell dan tipe Pair Think Share, serta untuk 

mengetahui perbandingan pemahaman belajar anatar siswa yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe The Learning Cell dan model 

pembelajaran kooperatif tipe Pair Think Share pada mata pelajaran PAI di SMPN 

Satu Atap 2 Cilingga Purwakarta. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode Quasi Eksperimental, metode 

Quasi eksperimental adalah metode yang mempunyai kelompok control, tetapi 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabl-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen dengan membagi kelompok penelitian 

menjadi dua kelompok eksperimen, yaitu kelompok pertama adalah kelompok 

eksperimen yang belajar dengan pendekatan kooperatif tipe The Learning Cell 

sedangkan kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang belajar dengan 

pendekatan kooperatif tipe Think Pair Share. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pertemuan pertama dan kedua terlihat 

ada perbedaan pemahaman belajar siswa yang menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe The Learning Call dengan tipe Think Pair Share, hal ini di 

buktikan dengan hasil analisis data Pretest dan Posttest pada masing-masing 

kelas. Pada pertemuan pertama hasil Pretest kelas The learning Cell memperoleh 

rata-rata sebesar 53 sedangkan untuk kelas Think Pair Share memperoleh rata-rata 

sebesar 49,5. Kemudian untuk rata-rata Posttest kelas The Learning Cell sebesar 

74,3 dan rata-rata Posttest kelas Think Pair Share sebesar 62 untuk 

membandingkan pemahaman siswa di dua kelas tersebut maka dilakukan analisis 

perbandingan dengan menggunakan perhitungan N-Gain berdasarkan hasil uji 

perbandingan maka di peroleh rata-rata kelas The learning Cell sebesar 21,3 dan 

untuk kelas Think Pair Share diperoleh rata 16 berdasarkan uji t maka dapat di 

simpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara siswa yang belajar 



 

 

dengan pendekakatan koopertaif tipe The Learning Cell dengan tipe Think Pair 

Share. 


