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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa pada materi hewan dan
tumbuhan di lingkungan rumahku dengan penerapan model think pair and share. Jenis penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas IV yang berjumlah 34 orang terdiri
dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan
observasi, evaluasi dan catatan lapangan. Nilai ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 29,41 %, siklus
II 79,41 % dan siklus III 100 %. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Think
Pair and Share pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Diharapkan kepada guru untuk dapat menerapkan model Think Pair and Share dalam
proses pembelajaran karena dengan model Think Pair and Share tersebut dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

Kata kunci: penerapan model, think pair and share, hasil belajar
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan oleh guru harus bermuara pada terjadinya
proses belajar siswa. Oleh karena itu model pembelajaran yang dipilih dan dikembangkan guru
hendaknya dapat mendorong siswa untuk belajar dengan menggunakan potensi yang mereka
miliki secara optimal.Belajar diharapkan bukan hanya sekedar mendengar, memperoleh atau
menyerapkan informasi yang diberikan guru, namun harus menyentuh kepentingan siswa secara
mendasar.Belajar harus dimaknai sebagai kegiatan pribadi siswa dalam menggunakan potensi
pikiran dan nuraninya baik terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperoleh pengetahuan,
membangun sikap, dan memiliki keterampilan tertentu.Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga
mempunyai peranan penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa
dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir,
membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar.
Model pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan
maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Aktivitas pembelajaran akan memudahkan
terjadinya proses belajar apabila mampu mendukung peristiwa internal yang terkait dengan
pemprosesan informasi.
Model pembelajaran adalah: “kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu,

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan aktivitas belajar mengajar”. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan
gaya belajar peserta didik, dan gaya mengajar guru.
Model pembelajaran merupakan salah satu dari konsep mengajar. Dimana konsep
mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi
dari guru kepada siswa, banyak kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila
diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa, oleh karena rumusan pengertian
mengajar tidaklah sederhana, dalam arti membutuhkan rumusan yang dapat meliputi seluruh
kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri.
Masalah yang terjadi sekarang ini adalah rendahnya hasil belajar siswa karena proses
pembelajaran masih berpusat pada guru dan tidak efektif sebagaimana yang diharapkan. Proses
pembelajaran dikatakan berkualitas apabila proses pembelajaran ada hubungan timbal balik
antara guru dan siswa sehingga tujuan yang diharapkan akan mudah tercapai.
Seharusnya model perlu diterapkan dalam sebuah proses belajar mengajar karena dengan
adanya model pembelajaran membuat siswa lebih aktif dalam belajar, lebih bersemangat dalam
menerima materi ajar dan pembelajaran akan juga lebih bermakna dan berkesan.
Model pembelajaran adalah: “Rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan
secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan model pembelajaran juga sebagai salah
satu pendekatan strategi belajar mengajar, dalam penerapannya mencakup beberapa prosedur
agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.
Dalam pelaksanaan proses belajar disekolah seorang guru memerlukan model yang tepat
dengan harapan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi hewan dan

tumbuhan di lingkungan rumahku peneliti mengusulkan agar memilih model yang sesuai saat
memberikan suatu materi pembelajaran. Salah satu model yang cocok untuk diterapkan pada
materi hewan dan tumbuhan dilingkungan rumahku adalah model pembelajaran Think Pair and
Share.
Proses pembelajaran materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku saat ini belum
banyak mengalami perubahan salah satunya guru belum bisa membuat siswa untuk memiliki
keinginan belajar ilmu pengetahuan alam khususnya pada materi hewan dan tumbuhan
dilingkungan rumahku. Seharusnya guru sebagai fasilitator yang berperan dalam keberhasilan
siswa diharapkan dapat menumbuhkan keinginan belajar siswa melalui berbagai penerapan
model-model pembelajaran yang inovatif dan kreatif salah satunya dengan menerapkan model
pembelajaran Think Pairs and Share.
Sedangkan masalah yang sering terjadi di lapangan khususnya SD N 1 Beureunuen, peran
guru dalam menjelaskan materi masih kurang menarik, sehingga siswa cenderung tidak mampu
menanggapi. Guru masih terfokus belajar di dalam kelas dengan menggunakan buku paket, tanpa
mengkaitkan materi dengan alam sekitar atau lingkungan siswa yang nantinya akan berpengaruh
kepada hasil belajar siswa sehingga dampak yang dirasakan oleh siswa khususnya kelas IV SD N
1 Beureunuen hasil belajar mereka pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku
Masih rendah dan guru lebih aktif dalam proses belajar mengajar sedangkan siswa hanya jadi
pendengarnya saja tanpa bertindak aktif.
Penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk merubah cara belajar peserta didik agar
peserta didik menjadi aktif dalam proses belajar mengajar dan membentuk kegiatan
pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna dengan model Think Pair and Share.
Sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan penelitian khusus yang berkaitan tentang
penerapan model pembelajaran Think Pair and Sharedi SD N 1 Beureunuen sehingga peneliti

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penerapan model Think Pair and
Share pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahkuuntuk meningkatkan hasil belajar
siswa Kelas IV SD N 1 Beureunuen”.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan
permasalahan yaitu apakah model Think Pair and Share pada materi hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD N 1 Beureunuen?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model
Think Pair and Share pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD N Beureunuen.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan setelah diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti
Menambah wawasan peneliti sendiri dalam mengkaji kemampuan yang dimiliki oleh
siswa kelas IV SD N 1 Beureunuen dalam menerima materi hewan dan tumbuhan dilingkungan
rumahku dengan menggunakan model Think Pair and Share.
2. Bagi Guru
Sebagai masukan bagi guru kelas dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa untuk
dapat dijadikan sebagai cara proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
3. Bagi siswa
Meningkatkan kesiapan belajar, karena siswa mendapat pengalaman belajar yang lebih
bermakna selama pembelajaran berlangsung dengan adanya penerapan model Think Pairs Share.

E. Bagi sekolah
Memberikan masukan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta mutu pendidikan di
sekolah, khususnya pembelajaran IPA dan umummnya seluruh mata pelajaran yang ada di
sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang.
E. Definisi Istilah
1. Penerapan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa: “penerapan adalah proses cara menerapkan
atau melakukan”. Kata penerapan berasal dari “kata terap,setelah mendapatkan tambahan awalan
“pe” dan akhiran “an” menjadi kata penerapan yang artinya pemasangan, pengenaan atau perihal
mempraktekkan”.
Penerapan adalah: “proses, cara, dan perbuatan”. Penerapan adalah: “suatu hal yang telah
diimplementasikan oleh seseorang yang sudah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan sesuai
dengan tujuan serta hal yang ingin dicapai atau sudah terencana”.
2. Think Pair and Share
Dalam kamus besar bahasa Indonesiabahwa: “Think artinya berpikir, pair artinya
berpasangan, share artinya berbagi. Kata Think Pair and Share merupakan “suatu cara yang
efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas.
Think(berpikir) yaitu guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan
pelajaran, pair(berpasangan) yaitu guru meminta peserta didik untuk berpasangan dan
mendiskusikan jawaban selama beberapa menit untuk menyebutkan gagasan mereka masingmasing. dan share(berbagi) yaitu langkah akhir artinya guru meminta pasangan untuk berbagi
gagasan yang telah mereka diskusikan tiap-tiap pasangan dibicarakan dengan seluruh pasangan
di kelas.

3. Meningkatkan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa: “meningkatkan adalah menaikkan derajat,
taraf”. Meningkatkan adalah :“perbuatan meningkat,(usaha, kegiatan).” Adapun meningkatkan
yang penulis maksud di sini adalah upaya atau usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan
hasil belajar siswa pada kelas IV SD N 1 Beureunuen.
4. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah: “usaha memperoleh kepandaian dengan melatih diri serta bimbingan
seorang guru atau dapat juga dikatakan belajar adalah mencari dan memecahkan persoalan.”
Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu
dilakukan usaha dan tindakan menilai hasil belajar kata hasil dalam kamus besar bahasa
Indonesia artinya “sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh usaha”.
Jadi hasil belajar yang dimaksud penulis di sini adalah suatu hal yang diperoleh siswa
dari belajar itu sendiri baik itu dari segi ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan juga perubahan
sikap.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Model Pembelajaran Aktif dan Implementasinya
1. Pengertian Model Pembelajaran Aktif
Model pembelajaran aktif adalah: “pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif
yang mendominasikan secara aktif menggunakan otak memecahkan persoalan atau
mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari kedalam satu persoalan yang ada dalam
kehidupan nyata yang melukiskan segala bentuk pembelajaran dalam prosedur secara sistematis
untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan befungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar”.
Model pembelajaran aktif adalah: “suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran
melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampan belajar mandiri
merupakan tujuan akhir dari belajar aktif (active learning).untuk dapat mencapai hal tersebut
kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa dan peserta didik”.
Melalui model pembelajaran aktif, siswa diharapkan akan mampu mengenal dan
mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki. Siswa secara penuh dan sadar
dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitarnya, lebih terlatih
untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, krisis, dan tanggap, sehingga dapat menyelesaikan
masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya.Belajar aktif
menuntut guru bekerja secara profesional, mengajar secara sistematis, dan berdasarkan prinsipprinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Artinya, guru dapat merekayasa model

pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan menjadikan proses pembelajaran sebagai
pengalaman yang bermakna bagi siswa. Untuk itu, guru diharapkan memiliki kemampuan untuk:
a. Memanfaatkan sumber belajar dilingkungannnya secara optimal dalam proses
pembelajaran
b. Berkreasi mengembangkan gagasan baru
c. Mengurangi kesenjangan pengetahuan yang diperoleh siswa dari sekolah dengan
pengetahuan yang diperoleh dari masyarakat
d. Mempelajari relevansi dan keterkaitan mata pelajaran bidang ilmu dengan kebutuhan
sehari-hari dalam masyarakat
e. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku siswa secara bertahap dan
utuh
f. Memberi kesempatan pada siswa untuk dapat berkembang secara optimal sesuai dengan
kemampuan
g. Menerapkan prinsip-prinsip belajar aktif.
Adapun prinsip-prinsip pembelajaran aktif adalah sebagai berikut:
1. Stimulus belajar yaitu segala hal di luar individu itu untuk mengadakan reaksi atau
perbuatan belajar. Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya
dalam bentuk stimulus
2. Perhatian dan motivasi yaitu pemusatan tenaga tertuju kepada suatu objek dengan
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan menjamin
kelangsungan dan memberikan arahan kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan apat
tercapai. Perhatian dan motivasi akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, untuk
memotivasi dan memberikan perhatian kepada kegiata belajar, pelajar dapat melakukan
berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan pembelajaran yang
menyenangkan
3. Respon yang dipelajari yaitu proses belajar yang aktif, sehingga apabila tidak dilibatkan
dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respon siswa terhadap stimulus guru, maka
tidak mungkin siswa dapat mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Keterlibatan atau
respon siswa terhadap stimulus guru bias meliputi berbagai bentuk seperti perhatian,
proses internal terhadap informasi dan tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan
belajar seperti memecahkan masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru
dan menilai kemampuan dirinya dalam menguasai informasi
4. Penguatan yaitu setiap tingkah laku yang diikuti oleh kepuasan terhadap kebutuhan
siswa akan mempunyai kecenderungan untuk diulang kembali sumber penguat belajar
untuk pemuasan kebutuhan yang berasal dari luar adalah nilai, pengakuan prestasi
siswa, persetujuan pendapat siswa dan pemberian hadiah
5. Asosiasi yaitu berfikir dengan cara mengasosialisasikan dalam proses pembentukan
hubungan antara rangsangan dengan respon asosiasi dapat dibentuk melalui pemberian
bahan yang bermakna.
Belajar aktif meliputi cara untuk membuat siswa aktif sejak awal melakukan aktivitasakivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka

berpikir tentang materi pelajaran. Ketika peserta didik belajar dengan aktif berarti mereka yang
mendominasi aktifitas pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak baik untuk
menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa
yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi
pembelajaran aktif adalah: “suatu model pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif, siswa
diajak menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dann
menerapkan apa yang telah mereka pelajari”.
Model pembelajaran aktif perlu diterapkan dalam sebuah proses belajar mengajar karena
dengan adanya model pembelajaran aktif proses pembelajaran akan lebih terarah kepada siswa,
lebih bersemangat dalam menerima materi ajar dan pembelajaran akan juga lebih bermakna dan
berkesan.
Model pembelajaran aktif adalah: “pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada
siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran”.
Model pembelajaran aktif merupakan salah satu dari konsep mengajar, dimana konsep mengajar
merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru
kepada siswa, banyak kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan
hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa, oleh karena rumusan pengertian mengajar
tidaklah sederhana, dalam arti membutuhkan rumusan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan
tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri.
a. Ciri-ciri model pembelajaran aktif
Model-model pembelajaran dikembangkan beranjak dari adanya perbedaan yang
berkaitan dengan berbagai karakteristik siswa. Karena siswa memiliki berbagai karakteristik
kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, dan modalitas belajar yang bervariasi antara individu satu
dengan yang lain.Maka model pembelajaran guru juga selayaknya tidak terpaku hanya pada

model tertentu, akan tetapi harus bervariasi. Disamping didasari perbedaan keragaman siswa,
pengembangan model pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan hasil belajar siswa, agar mereka tidak jenuh dengan proses belajar mengajar yang
sedang berlangsung.
Ciri-ciri model pembelajaran aktif adalah sebagai berikut:
1) Adanya keterlibatan siswa secara fisik, mental, emosional, intelektual, dan personal
dalam proses belajar
2) Adanya berbagai keaktifan siswa mengenal, memahami, menganalisis, berbuat,
memutuskan, dan berbagai kegiatan belajar lainnya yang mengandung unsur
kemandirian yang cukup tinggi
3) Keterlibatan secara aktif oleh siswa dalam menciptakan suasana belajar yang serasi,
selaras dan seimbang dalam proses belajar dan pembelajaran
4) Keterlibatan siswa dalam mengajukan prakarsa, memberikan jawaban atas pertanyaan
atau masalah dan berupaya menjawabnya sendiri, menilai jawaban dari rekannya, dan
memecahkan masalah yang timbul sealama berangsungnya proses belajar mengajar
5) Kegiatan belajar suatu kompetensi dikaitkan dengan kompetensi lain pada suatu mata
pelajaran atau mata pelajaran lain
6) Kegiatan belajar menarik minat peserta didik
7) Kegiata belajar terasa menggairahkan peserta didik
8) Semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar
9) Mendorong peserta didik berpikir secara aktif dan kreatif
10) Saling menghargai pendapat dan hasil kerja (karya) teman
11) Mendorong rasa ingin tau peserta didik untuk bertanya
12) Mendorong peserta didik bekerja sama guna mengembangkan keterampilan sosial
13) Kegiatan belajar banyak melibatkan berbagai indera
14) Mendorong peserta didik menemukan sendiri
15) Peserta didik pada umumnya berani bertanya secara kritis.
Belajar aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan
respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang
menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Adapun ciri-ciri model
pembelajaran aktif Menurut Rusman adalah sebagai berikut:
1) Menggunakan alat, bahan, atau sarana bila dituntut oleh kegiatan belajar
2) Melibatkan kegiatan melakukan, seperti melakukan observasi, percobaan, penyelidikan,
permainan peran dan permainan (game)
3) Mendorong peserta didik melalui penghargaan, pujian, dan pemberian semangat
4) Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa
5) Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi pelajaran (membangun pemahaman)

6) Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemkirannya
7) Siswa berfikir reflektif.
Siswa yang aktif belajar selalu menemukan pengetahuan, informasi, atau keterampilan
dengan mengalami langsung. Dalam panduan pembelajaran model Active Learnig In School ciriciri pembelajaran aktif dikemukakan sebagai berikut:
1) Pembelajaran berpusat pada siswa
2) Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata
3) Pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi
4) Pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda
5) Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah (siswa-guru)
6) Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar
7) Pembelajaran berpusat pada anak
8) Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar
9) Guru memantau proses belajar siswa
10) Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak.
b. Karakteristik Pembelajaran Aktif
Adapun Pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar
melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap
topic atau permasalahan yang dibahas
2) Siswa tidak hanya belajar secara pasif tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan
dengan materi pelajaran
3) Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berhubungan dengan materi
pelajaran
4) Siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis dan melakukan evaluasi
5) Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran.
Pembelajaran aktif tentunya berbeda dengan strategi pembelajaran konvensional,
pembelajaran aktif lebih menekankan pada kegiatan untuk menemukan, proses belajar berpusat
pada anak didik dan dilaksanakan secara menyenangkan sehingga terkadang orang menyamakan
pembelajaran aktif dengan pembelajaran bermain.
Adapun karakteristik dari pembelajaran aktif antara lain adalah sebagai berikut:
1) Pembelajaran lebih ditekankan pada proses penemuan informasi sehingga siswa dituntut
untuk mengembangkan keterampilan, pemikiran dan daya analisisnya
2) Pemberian kebebasan kepada peserta didik sehingga lebih aktif selama pembelajaran

3) Kegiatan yang dominan yang dilaksanakan oleh peserta didik seperti membaca, melihat,
mendengar, melakukan eksperimen, dan berdiskusi tentang materi pelajaran
4) Pemberian tugas ditujukan untuk mendorong siswa lebih aktif sehingga melahirkan
situasi yang tidak kaku, terjadi umpan balik yang baik, baik antara siswa maupun
dengan guru
5) Guru bertindak sebagai salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar
seperti yang terjadi pada pembelajaran konvensional selama ini
6) Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan kompetensi siswa secara utuh
dan seimbang
7) Proses pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kreatifitas siswa dan kemajuan
belajar siswa menguasai konsep dan makna suatu materi
8) Penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kemajuan siswa dalam hal
keterampilan, pengetahuan dan sikap.
c. Langkah-langkah pembelajaran aktif
Adapun langkah-langkah pembelajaran aktif adalah sebaga berikut:
-

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa

Dalam fase ini guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada
pelajaran tersebut dan memotivasi siswa.Tujuan belajar yang disampaikan adalah untuk
memahami materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku”.Mulailah pembelajaran dengan
menanyakan ringkasan materi minggu yang lalu”.
-

Fase 2: Menyajikan informasi

Dalam fase ini guru menyampaikan penjelasan umum tentang hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku.Peserta didik menanyakan tentang materi yang akan dipelajari”.
-

Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok

Dalam fase ini guru membagikan siswa ke dalam kelompok”. Peneliti bertujuan agar
semua peserta didik dapat bekerja sama dan berbagi pikiran tentang materi yang sedang
dipelajari.

-

Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar

Dalam fase ini guru membimbing setiap kelompok untuk dapat bekerja sama. Peneliti
bertujuan peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan dan tujuan pembelajaran bisa
tercapai.
-

Fase 5: Evaluasi

Guru melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran akan berakhir. Peneliti bertujuan
agar dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam mempelajari materi hewan dan
tumbuhan di lingkungan rumahku.
-

Fase 6: Memberikan perhargaan

Guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang telah dapat bekerja sama,
mampu menukarkan pendapat dan memperoleh kemampuan pemahaman dari materi yang telah
dipelajari”.
d. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran aktif
Adapun kelebihan pembelajaran aktif adalah sebagai berikut:
1) Peserta didik lebih termotivasi
2) Mempunyai lingkungan yang aman
3) Partisipasi oleh seluruh kelompok belajar
4) Setiap oaring bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sendiri
5) Kegiatan bersifat fleksibel dan ada relevansinya
6) Reseptif meningkat
7) Pendapat induktif distimulasi
8) Partisipan mengungkapkan proses berpikir mereka
9) Memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan
10) Memberi kesempatan untuk mengambil resiko.
Adapun kelemahan pembelajaran aktif adalah sebagai berikut:
1) Keterbatasan waktu
2) Kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan
3) Ukuran kelas yang besar
4) Keterbatasan materi
5) Resiko penerapan aktif learning.
Menurut Jerolimek dan Parker, kelebihan model pembelajaran aktif adalah sebagai
berikut:
1) Saling ketergantungan Positif
2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu
3) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas

4) Suasana rileks yang menyenangkan
5) Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru
6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang
menyenangkan.
Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran aktif adalah sebagai berikut:
1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan lebih banyak
tenaga, pikiran dan waktu
2) Agar proses pembelajaran lancar maka harus didukung fasilitas, alat, biaya yang cukup
3) Memerlukan waktu yang lama
4) Jika ada siswa yang belum menguasai materi menyebabkan kegiatan pembelajaran
menjadi tidak lancar.
Menurut Andinurdiansah, kelebihan model pembelajaran akif adalah sebagai berikut:
1) Berpusat pada peserta didik
2) Penekanan pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan
3) Sangat menyenangkan
4) Memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik
5) Menggunakan metode yang bervariasi
6) Menggunakan banyak media
7) Disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada.
Sedangkan kelemahan dari pembelajaran aktif adalah sebagai barikut:
1) Peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya, ketika tidak didampingi oleh
pendidik
2) Pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus
2. Implementasi pembelajaran aktif
Pemahaman peserta didik merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan
pendidikan dan pembelajaran.jika guru memahami peserta didik dengan baik, maka ia dapat
memilih dan menentukan sumber-sumber belajar dengan tepat, pendekatan-pendekatan yang
sesuai, mampu mengatasi masalah-masalah pembelajaran sehari-hari dengan baik, sehingga
potensi anak dapat didorong untuk mencapai perkembangan yang optimal melalui
penyelenggaraan proses pembelajaran.
Pemahaman potensi peserta didik merupakan kerangka dasar bagi pemahaman pesrta
didik secara keseluruhan.Kekeliruan pandangan terhadap eksistensi mereka seringkali
menimbulkan dampak yang serius bagi anak.Sebagai contoh anak yang tinggal kelas sering
dianggap sebagai anak bodoh.Ini tentu anggapan yang tidak tepat dan sangat merugikan anak,

sebab kenyataannya banyak anak-anak yang mampu mencapai keberhasilan yang baik,
sementara sebelumnya mereka pernah mengalami tinggal kelas.Seharusnya masalah-masalah ini
dikaji dan dianalisis kasus per kasus.
Pemahaman peserta didik mencakup memahami memahami peserta didik dengan
memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan
memanfaaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar peserta didik.
Berkenaan dengan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, guru perlu memahami periode
perkembangan kognitif anak. Pakar psikologi dari swis, ada 4 periode perkembangan kognitif
anak yaitu:
1) Periode sensomotorik, piaget mengemukakan usia kurang lebih delapan belas bulan
perkembangan skema lebih terpusat kepada sensomotorik bayi mengembangkan dan
mengkoordinasikan sejumlah besar ragam keterampilan perilaku, namun perkembangan
skema verbal dan kognitif masih sangat miskin dan tidak terkoordinasikan
2) Periode operasi awal yaitu usia delapan belas bulan hingga kira-kira tujuh tahun, anak
menginternalisasi skema sensorimotorik ke dalam bentuk skema kognitif (imajinasi dan
pikiran). Skema yang berkembang pada masa tersebut merupakan skema yang stabil,
anak belum banyak belajar menimbang sesuatu berdasarkan persepsi orang lain. Oleh
karena itu, kecakapan yang berkembang pada periode ini masih bersifat egosentrik
artinya apa yang ia lakukan merupakan cara yang paling benar dan seolah-olah tidak
ada alternatif lain dan anak masih sangat mudah dibingungkan oleh keragaman objek
3) Periode operasi kongkrit yaitu usia kurang lebih tujuh tahun sampai 12 tahun
perkembangan skema pada peride ini lebih berupa skema kognitif, terutama yang
berkaitan dengan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Periode operasi
kongkrit tidak hanya memungkinkan anak memecahkan masalah khusus, tetapi juga
belajar untuk mempelajari keterampilan dan kecakapan berpikir logis yang membantu
mereka memaknai pengalaman
4) Periode operasi formal yaitu usia 12 tahun ke atas merupakan perkembangan kecakapan
berpikir simbolik dan pemahaman isi secara bermakna tanpa bergantung pada
keberadaaan objek fisik, atau bahkan pada imajinasi masa lalu akan objek sejenis. Anak
yang berada pada periode operasi formal mampu berpikir logis dan sistematis, abstrak
dan bahkan mampu memahami hal-hal yang secara teoritik mungkin terjadi akan tetapi
belum pernah terjadi dalam kenyataan.

3. Mengaktualisasikan potensi siswa
Upaya-upaya pengembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensipotensi yang dimilikinya merupakan tanggung jawab seluruh guru.Dalam praktek pelaksanaan
pendidikan disekolah masih seringkali terdapat persepsi yang keliru yang memisahkan tanggung
jawab guru dalam batas-batas pengembangan potensi tertentu dari peserta didik.Seharusnya guru
memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak anak melalui
pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Peranan guru sulit digantikan oleh
yang lain karena dalam proses pembelajaran di kelas guru tidak cukup hanya berbekal
pengetahuan berkenaan dengan bidang studi yang diajarkan, akan tetapi perlu memperhatikan
aspek-aspek pendidikan lainnya yang memiliki kedudukan sama pentingnya untuk mendukung
terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan.
4. Pemilihan Bahan Pembelajaran
Untuk terwujudnya iklim dan proses pembelajaran yang kondusif perlu didukung oleh
berbagai faktor, baik berkenaan dengan kemampuan guru, misalnya di dalam memilih bahan
ajar, sarana dan fasilitas pendukung serta yang tidak kalah pentingnya kesiapan dan motivasi
siswa untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal”.
Dalam pemilihan bahan ajar ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan, prinsipprinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan
kecukupan.Prinsip relevansi artinya, materi pembelajaran harus relevan atau ada kaitan dengan
pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.Kompetensi yang diharapkan dikuasai
siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau
gubahan hafalan.Prinsip konsistensi artinya keajegan merupakan kompetensi dasar yang harus

dikuasai siswa ada empat macam

yaitu penambahan, pengurangan, perkalian dan

pembagian.Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam
membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
B. Pola Penerapan Think Pair and Share bagi siswa
Think Pair and Share merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran yang
dapat dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Think pair and share merupakan
suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan maksud
bahwa setiap diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan,
dan prosedur yang digunakan dalam think pair and share dapat memberi siswa lebih banyak
waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu.
Belajar adalah: “proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari
pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan”.Belajar bukan hanya sekedar menghafal,
melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Kelas diperlukan lingkungan
yang kondusif agar dapat dicapai perkembangan individu secara optimal. Pola Think Pair and
Share dalam interaksi guru, peserta didik , dan sumber belajar mengajar diilustrasikan oleh
Nuryansyah sebagai berikut:

Guru
Media, Sumber
Belajar

Peserta Didik
Proses Belajar
Mengajar

Gambar 2.1 Interaksi Guru, peserta didik dan Sumber Belajar.

Model pembelajaran Think Pair and Share digunakan untuk mengajarkan isi
pembelajaran agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa ingin tau, ingin mencoba, ingin
mandiri dan ingin untuk maju.
Pola penerapan Think Pair and Share diilustrasikan sebagai berikut:
media
Penetapan Isi
Dan Metode

Tujuan

Berpikir

Siswa
Guru
Berbagi

Berpasangan
Gambar 2.2 Penerapan Think Pair and Share.
Pola pembelajaran Think Pair and Share di atas memberikan gambaran bahwa seiring
dengan pesatnya perkembangan media pembelajaran, baik software maupun hadwareakan
membawa perubahan. Siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai media dan sumber
balajar dan dalam proses pembelajarannya hasil materi yang telah dipelajari bisa berbagi kepada
kelompok lain.
Istarani menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Think Pairs Sharesebagai
berikut:
1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Peserta didik diminta untuk berfikir tentang materi/ permasalahan yang disampaikan
guru.
3. Peserta didik diminta berpasangan dengan teman sebelahnya mengutarakan hasil
pemikiran masing-masing.
4. Guru memimpin hasil 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 peserta didik.
6. Guru memberi kesimpulan.
7. Penutup.

Menurut Amiruddin, Langkah-langkah Think Pair and Share adalah:“Berpikir
(Thinking), berpasangan (Pair), dan berbagi (Share)”.
Tahap 1 : Thinking (berpikir)
Kegiatan pertama dalam Think Pair and Share yakni guru mengajukan pertanyaan yang
berhubungan dengan topik pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan
tersebut secara bersama untuk beberapa saat. Dalam tahap ini siswa dituntut lebih mandiri dalam
mengolah informasi yang dia dapat”.
Tahap 2 : Pairing (berpasangan)
Pada tahap ini guru meminta siswa duduk berpasangan dengan siswa lain untuk
mendiskusikan apa yang telah difikirkannya pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini
diharapkan dapat membagi jawaban dengan pasangannya. Biasanya guru memberikan waktu 4-5
menit untuk berpasangan”.
Tahap 3 : Share (berbagi)
Pada tahap akhir guru meminta kepada pasangan untuk berbagi jawaban dengan seluruh
kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan. Ini efektif dilakukan dengan cara bergiliran
pasangan demi pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapat
kesempatan untuk melaporkan”.
Langkah-langkah model pembelajaran Think Pair and Share terdiri dari lima langkah,
dengan tiga langkah utama sebagai ciri khas yaitu Think, Pair, Share. Kelima tahapan
pembelajaran model pembelajaran Think Pair and Sharemenurut Suprijonodapatdilihat pada
tabel berikut :

Langkah-langkah
Tahap 1
Pendahuluan

Tahap 2
Think

Tahap 3
Pairs
Tahap 4

Kegiatan pembelajaran
- Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu
untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa terlibat pada
aktivitas pemecahan masalah.
- Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh
siswa.
- Guru menggali pengetahuan awal siswa melalui
kegiatan demontrasi.
- Guru memberikan LKS kepada semua siswa
- Siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu
- Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya.
- Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai
jawaban tugas yang telah dikerjakan.

Share

- Satu pasangan siswa dipanggil secara acak untuk
berbagi pendapat kepada seluruh siswa di kelas
dengan dipandu oleh guru.

Tahap 5

- Siswa dinilai secara individu dan kelompok.

Penghargaan
Berdasarkan tabel di atas tentang langkah-langkah model pembelajaran Think Pairs Share
maka tahapannya dapat penulis jelaskan secara lebih terperinci yaitu sebagai berikut:
a. Tahap pendahuluan
Awal pembelajaran dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus memotivasi siswa
agar terlibat pada aktivitas pembelajaran.Pada tahap ini, guru juga menjelaskan aturan main serta
menginformasikan batasan waktu untuk setiap tahap kegiatan”.
b. Tahap Think (berfikir secara individu)
Proses Think Pair and Share dimulai pada saat guru melakukan demontrasi untuk
menggali konsep awal siswa.Pada tahap ini siswa diberi batasan waktu oleh guru untuk
memikirkan jawaban secara individu terhadap pertanyaan yang diberikan dalam penentuannya

guru harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa dalam menjawab pertanyaan yang
diberikan”.
Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, dan
meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau
masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagia
berpikir”.
c. Tahap Pair ( berpasangan dengan teman sebangku)
Dalam tahap ini, guru mengelompokkan siswa secara berpasangan. Guru menentukan
bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya. Hal ini dimaksud agar siswa tidak
pindah mendekati siswa lain yang pintar dan meninggalkan teman sebangkunya. Kemudian
siswa mulai bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan jawaban atas permasalahan yang
telah diberikan oleh guru.Setiap siswa memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai
kemungkinan jawaban secara bersama”.
Selanjutnya, “interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika
suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang
diidentifikasi.Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk
berpasangan”.
d. Tahap Share ( berbagi jawaban dengan pasangan lain)
Pada tahap ini siswa dapat mempersentasikan jawaban secara perorangan atau secara
kelompok kepada teman sekelas.Setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari hasil
pemikiran mereka”.Selanjutnya, “guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan
keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari
pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan
untuk melaporkan hasil diskusinya”

e. Tahap penghargaan
Siswa mendapat penghargaan berupa nilai baik secara individu maupun kelompok. Nilai
individu berdasarkan hasil jawaban pada tahap think, sedangkan nilai kelompok berdasarkan
jawaban pada tahap pair dan share, terutama pada saat persentasi memberikan penjelasan
terhadap seluruh kelas”.
C. Upaya Guru dengan Pendekatan Think Pair and Share untuk Melakukan Stimulus
Model pembelajaran Think Pair and Share baik digunakan dalam rangka melatih berfikir
siswa secara baik. Untuk itu, model pembelajaran Think Pair and Share ini menekankan pada
peningkatan daya nalar siswa, daya imajinasi siswa, dan daya analisis terhadap suatu
permasalahan.
Setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh peserta didik agar
pembelajaran Think Pair and Share bejalan secara aktif dan menyeluruh. Oleh karena itu, Proses
pembelajaran yang menyenangkan akan membawa hasil yang memuaskan, maka seorang guru
juga harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Terbuka dan berupaya dalam memberikan materi, baik dari orang lain, buku, agar
pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, evektif dan menyenangkan
2. Utuh dan flaksibel dalam mengemas pembelajaran yaitu dalam menggunakan metode,
pendekatan dan sarana atau media harus bervariasi, tidak hanya ceramah tetapi juga
dengan berbagai pendekatan yang menarik namun tidak lepas dari komponen segi
kognitif dan psikomorik peserta didik
3. Terlibat secara penuh untuk mengamati, menganalisis, memahami gaya belajar dan
kemampuan siswa sehingga dapat menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran
4. Memotivasi siswa untuk berkeinginan belajar dan memberi peluang untuk belajar sesuai
dengan kemampuannya.
Agar proses model pembelajaran Think Pair and Share berhasil sesuai yang diharapkan
sehingga Kendala-kendala seperti tingkat keaktifan siswa kurang, maka guru harus
memperhatikan beberapa hal berikut:
1. Tujuan pembelajaran harus disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh siswa

2. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik dijelaskan secara detail dan
dimengerti dengan jelas oleh peserta didik
3. Guru harus tepat menentukan materi yang menggunakan model pembelajaran aktif
4. Kemampuan guru merangsang siswa agar lebih aktif.
Upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran Think Pair and Share adalah: “mengajar
harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa, pengetahuan dan keterampilan yang
diajarkan harus bersifat praktis,mengajar harus memperhatikan perbedaan individual dalam
kesanggupan belajar dan tujuan pengajaran harus diketahui siswa”.
Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendorong siswa untuk lebih aktif dengan
pendekatan Think Pair and Share dalam pembelajaran IPA. Proses pembelajaran melalui
penerapan Think Pair and Share merupakan usaha untuk meningkatkan keaktifan siswa, usahausaha tersebut dilakukan dengan cara memotivasi siswa untuk dapat mengingat materi lebih
mendalam yang diajarkan melalui mengemukakan ide, memecahkan masalah, berani bertanya
serta memberikan penilaian terhadap hasil kerja orang lain dan menyampaikannya didepan kelas
secara berpasangan.
Penerapan model Think Pair and Share dalam pembelajaran IPA dapat dengan mudah
memberikan hasil kepada siswa untuk lebih aktif, karena siswa harus berani mengemukakan ide,
memecahkan masalah dan berani bertanya serta memberikan penilaian.
Secara umum upaya guru yang harus diperhatikan dalam pendekatan Think Pair and
Share adalah sebagai berikut:”
1. Guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan topik pelajaran. Kemudian
siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan tersebut secara individu untuk beberapa
saat
2. Guru meminta siswa duduk berpasangan dengan siswa lain untuk mendisusikan apa
yang telah difikirkannya. Interaksinya diharapkan dapat membagi jawaban dengan
pasangannya
3. Guru meminta kepada pasangan untuk berbagi jawaban dengan seluruh kelas tentangg
apa yang telah mereka diskusikan. Ini efektif dilakukan dengan cara begiliran pasangan
demi pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapatkan
kesempatan untuk melaporkan.

Upaya yang khusus dilakukan dengan pendekatan Think Pair and Sharemenurut Zuriati
adalah: Siswa diberikan waktu untuk berpikir (Think) secara individu, siswa dapat
mendiskusikan bagian yang tidak dipahami bersama pasangannya (Pair). Berdasarkan diskusi
siswa diperoleh bahwa setelah berpasangan siswa dapat menyelesaikan siswa bersama
pasangannya. Setelah soal selesai dikerjakan, siswa bersama pasanganya mempresentasikan hasil
diskusi mereka di depan kelas. Pada saat (Share) siswa dapat menanyakan bagian yang tidak
dipahami, mengoreksi bagian yang keliru dan mengeluarkannya pendapat terhadap jawaban
pasangan yang presentasi, dengan demikian siswa lebih aktif dalam pembelajaran IPA.
Adapun langkah-langkah Think Pair and Share sebagai berikut:
a. Thinking (berpikir)
Menurut Sanjaya Thinking (berpikir) yaitu “guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan
dengan pelajaran kemudian siswa memikirkan pertanyaan tersebut secara mandiri. Kemudian
siswa diminta secara bersama untuk memikirkan jawaban tersebut beberapa saat.Dalam tahap ini
siswa dituntut lebih mandiri dalam mengolah informasi yang peserta didik dapatkan”. Guru
meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau
masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian
berpikir”.
b. Pairing (berpasangan)
Persoalan telah di identifikasi.Biasanya guru memberikan waktu 4-5 menit untuk
berpasangan. Pada tahap ini guru meminta siswa duduk berpasangan dengan siswa lain untuk
mendiskusikan apa yang telah difikirkannya pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini
diharapkan dapat membagi jawaban dengan pasangannya”.

c. Sharing (berbagi)
Guru meminta pada pasangan untuk berbagi pada seluruh kelas. Hal ini efektif dilakukan
dengan cara bergiliran pasangan demi pasangan dengan melanjutkan sampai seperempat
pasangan mendapatkan kesempatan untuk melaporkan”.
Salah satu usaha penting yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar
adalah; “mendesain pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan yaitu berusaha untuk
membangun konsepsi baru”.
Kewajiban yang harus diperhatikan seorang guru adalah sebagai berikut:
1. Harus menaruh kasih sayang terhadap peserta didik, dan memperlakukan mereka seperti
perlakuan terhadap anak sendiri
2. Tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih
3. Memberikan nasihat kepada peserta didik pada setiap kesempatan
4. Mencegah peserta didik dari suatu akhlak yang tidak baik
5. Berbicara kepada peserta didik sesuai dengan bahasa dan kemampuan mereka
6. Pendidik harus mengamalkan ilmunya, dan jangan berlainan kata dengan
perbuatannya”.
Seorang guru dapat melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan minat belajar
peserta didik salah satunya dengan cara menceritakan tokoh-tokoh yang telah mengukir
prestasinya yang sempat dikenal pada muridnya.
Untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan kecerdasan peserta
didik dengan pendekatan Think Pair and Share adalah:
1. Membuat perencanaan pembelajaran yaitu dengan adanya perencanaan membuat guru
memiliki kerangka dasar dan orientasi yang lebih konkrit dalam pencapaian tujuan
2. Melaksanakan pembelajaran dengan baik
3. Memberikan umpan balik
4. Melakukan komunikasi pengetahuan yaitu guru melakukan transfer atas pengetahuan
yang dimiliki siswa
5. Guru sebagai model dalam bidang studi yang diajarkan artinya guru merupakan suri
teladan, contoh nyata atau model yang dikehendaki oleh mata pelajaran yang
diajarkannya”.

D. Bentuk-bentuk hasil belajar siswa
Tujuan pendidikan yang ingin dicapai, dapat dikategorikan kedalam tiga bidang yaitu
bidang kognitif, bidang afektif, dan bidang psikomotorik.Ketiganya merupakan suatu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan bahkan membentuk hubungan yang hirarkis sebagai tujuan yang
hendak dicapai.
Adapun bentuk-bentuk hasil belajar adalah sebagai berikut:
1. Bentuk hasil belajar kognitif
Bentuk hasil belajar ini meliputi beberapa aspek yaitu:
a. Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan
Pengetahuan hafalan adalah: “terjemahan dari knowledge. Cakupan pengetahuan hafalan
termasuk pula pengetahuan yang sifatnya faktual, seperti: batasan, peristilahan, pasal, hukum,
bab, ayat rumus dan sebagainya. Ada beberapa cara menguasai atau menghafal misalnya bicara
berulang-ulang, menggunakan teknik mengingat”.
Pengetahuan hafalan adalah: “tingkat kemampuan untuk mengenal atau mengetahui
adanya respon, fakta atau istilah-istilah tanpa harus mengerti, atau dapat menilai dan
menggunakannya.Pengetahuan hafalan adalah: “kemampuan terminal (jembatan) untuk
menguasai dan mempelajari tipe hasil belajar lainnya”.Pengetahuan hafalan adalah: “suatu tipe
yang menitik beratkan pada daya ingatan bertujuan untuk pembenaran atau penyebutan kembali
materi yang telah dipelajari”.
Adapun pengetahuan hafalan menurut penulis adalah suatu cara belajar dengan cara
menggunakan daya ingatan yang tajam untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.
b. Tipe hasil belajar pemahaman
Pemahaman adalah: “Proses, cara, perbuatan memahami”. Pemahaman adalah:
“kemampuan memahami arti konsep, situasi serta fakta yang diketahuiya”. Pemahaman adalah:

“kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan
diingat”.Pemahaman adalah: “jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari
ingatan atau hafalan”.
Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu konsep,
untuk itu maka diperlukan adanya hubungan atau pertautan antara konsep dengan makna yang
ada dalam materi yang dipelajari. Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum, pertama
pemahaman terjemahan, kedua pemahaman penafsiran, Sedangkan yang ketiga adalah
pemahaman ekstrapolasi (kesanggupan yang dilihat dibalik yang tertulis untuk memperluas
wawasan).
c. Tipe hasil belajar penerapan (Aplikasi)
Aplikasi adalah: “Menerapkan dan mengabstraksi sesuatu konsep, ide, rumus, hukum
dalam situasi yang baru”.Misalnya memecahkan persoalan dengan menggunakan rumus tertentu,
menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu persoalan dan sebagainya.
Aplikasi adalah: “penggunaan abstraksi pada situasi konkrit yang dapat berupa ide, teori
atau petunjuk teknis”.Aplikasi adalah: “kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau
menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prisip, rumus-rumus,
teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret”.Aplikasi adalah: “proses
berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman”.
d. Tipe hasil belajar analisis
Analisis adalah: “aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,
membedakan, memilah, sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali”.Analisis
adalah: “Kesanggupan memecahkan, mengurai sesuatu integritas (kesatuan yang utuh), menjadi
unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti”.Analisis adalah: “kemampuan

menguraikan suatu integrasi atau situasi tertentu ke dalam komponen-komponen atau unsurunsur pembentukannya”.Analisis adalah: “kemampuan seseorang untuk merinci atau
menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu
memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor
yang lainnya”.
e. Tipe hasil belajar sintesis
Sintesis adalah: “tipe hasil belajar, yang menekankan pada unsur kesanggupan
menguraikan sesuatu integritas menjadi bagian yang bermakna, yaitu kesanggupan menyatukan
unsur atau bagian menjadi satu integritas”.
Sintesis adalah: “penyatuan unsur-unsur atau bagian ke dalam suatu bentuk yang
menyeluruh”.Sintesis adalah: “kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses
berpikir analisis”.Sintesis adalah: “suatu proses yang memadukan bagaian-bagian atau unsurunsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola
baru”.
f. Tipe hasil belajar evaluasi
Evaluasi adalah; “kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu
situasi, nilai, dan ide”.Evaluasi adalah: “membuat suatu penilaian tentang suatu pernyataan,
konsep, situasi dan lain sebagainya”. Evaluasi adalah: “kegiatan yang dilakukan berkenaan
dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal”.Evaluasi adalah: “kesanggupan
memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan judment yang dimilikinya”.
2. Bentuk Hasil Belajar Afektif
Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.Sikap seseorang dapat diramalkan
perubahannya, bila orang yang bersangkutan telah menguasai bidang kognitif tingakat
tinggi.Tipe hasil belajar yang afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti:

atensi, perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, mnghargai guru dan teman
sekelas.
Tujuan hasil belajar adalah sebagai berikut:
a. Receiving (menerima atau memperhatikan), yaitu kepekatan dalam menerima
rangsangan (stimulus) dari luar yang datang di dalam diri siswa baik dalam bentuk
masalah situasi gejala dan lain-lain. Peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima
nilai dan menumbuhkan minat untuk menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau
mengidentikkan diri dengan nilai itu.
b. Responding (menanggapi), yaitu reaksi yang diberikan kepada seseorang terhadap
stimulasi yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk: ketetapan reaksi, perasaan,
kepuasan dapat menjawab stimulasi yang berasal dari luar. Kemampuan menanggapi
adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya
secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah
satu cara.
c. Evaluing (menghargai), yaituberkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala
atau stimulasi. Evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar
belakang atau pengambilan pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap
nilai yang diterimanya.
d. Organisasi (mengatur atau mengorganisasikan),yaitu pengembangan nilai ke dalam satu
sistem organisasi, termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai yang lain,
kemantapan serta prioritas nilai yang dimilikinya. Mengatur atau mengorganisasikan
artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih
universal, yang membawa kepada perbaikan umum.
e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang
telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku”.
Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai.
Ciri-ciri hasil belajar efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku,
seperti: perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran
disekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang
diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru dan sebagainya. Ada 5 tipe
karakteristik antara lain adalah sebagai berikut:
1. Sikap
Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka
terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk mellui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang

positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat
diamati dalam proses pembelajaran, tjuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsisten terhadap
sesuatu. Penilaian sikap adalah: “penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik
terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya”.
Sikap adalah: “suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau
negatif tterhadap suatu objek, situasi, konsep atau orang”. Sikap peserta didik terhadap objek
misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran.Sikap peserta didik ini penting
untuk ditingkatkan terhadap mata pelajaran, misalnya pelajaran IPA, harus lebih positif setelah
peserta didik mengikuti pembelajaran IPA dibanding sebelum mengikuti pembelajaran.
2. Minat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat atau keinginan adalah: “kecenderungan
hati yang tinggi terhadap sesuatu”.Minat adalah: “suatu keadaan dimana seseoarang mempunyai
perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun
membuktikan lebih jauh lagi apa yang ingin mereka dapatkan”. Hal penting pada minat adalah
intensitasnya.Secara umum minat termasuk karakteristik efektif yang memiliki intesitas tinggi.
Penilaian minat dapat digunakan untuk:
a. Mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk pengarahan dalam pembelajaran
b. Mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya
c. Pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik
d. Menggambarkan keadaan langsung di kelas
e. Mengelompokkan peserta didik yang memiliki minat yang sama.

3. Konsep diri
Konsep diri adalah: “evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan
kelemahan yang dimiliki”.Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah
efektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang tetapi bias juga institusi seperti sekolah.
Arah konsep diri bisa positif atau negative, dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah
kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi.
Pentingnya konsep diri untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan
mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat dipilih alternative karir yang tepat bagi
peserta didik.Selain itu informasi konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi
belajar peserta didik dengan tepat.
Penilaian konsep diri dapat dilakukan dengan penilaian diri. Kelebihan dari penilaian diri
adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Pendidik mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik
Peserta didik mampu merefleksikan kompetensi yang sudah dicapai
Pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya
Memberikan motivasi diri dalam hal penilaian kegiatan peserta didik
Peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran
Dapat digunakan untuk acuan menyusun bahan ajar dan mengetahui standar input
peserta didik
Peserta didik dapat mengukur kemampuan untuk mengikuti pembelajaran
Peserta didik dapat mengetahui ketuntasan belajarnya
Melatih kejujuran dan kemandirian peserta didik
Peserta didik mengetahui bagian yang harus diperbaiki
Peserta didik memahami kemampuan dirinya
Pendidik memperoleh masukan objektif tentang daya serap peserta didik
Mempermudah pendidik untuk melaksanakan remedial, hasilnya dapat dapat untuk
intropeksi pembelajaran yang dilakukan
Peserta didik belajar terbuka dengan orang lain
Peserta didik mampu menilai dirinya
Peserta didik dapat berkomunikasi dengan temannya.

4. Nilai
Nilai adalah: “suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap
baik dan yang dianggap buruk”.Selanjutnya sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah
keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan.
Nilai adalah: “suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam
mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan”.Nilai adalah: “upaya atau tindakan yang dilakukan
oleh individu setelah berlangsungnya suatu materi yang dikaji”.Selanjutnya dijelaskan bahwa
manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur
penting minat, sikap, dan kepuasan.Oleh karena itu satuan pendidikan harus membantu peserta
didik menemukan dan menguatkan nilai yang bermakna dan signifikan bagi peserta didik untuk
memperoleh kebahagiaan personal dan memberi kontribusi positif terhadap masyarakat.
5. Moral
Moral adalah: “sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan
menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku”.Moral adalah suatu yang mengacu
pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial,atau menyangkut hukum, adat kebiasaan yang
mengatur tingkah laku”. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan
orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang
lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun psikis. Moral dikaitkan
dengan keyakinan agama seseorang, keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi
moral berkaitan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang.
Ranah efektif yang penting adalah sebagai berikut:
a. Kejujuran: peserta didik harus belajar menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan
orang lain
b. Integritas: peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai, misalnya moral dan
aristik

c. Adil: peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang mendapat perlakuan yang
sama dalam memperoleh pendidikan
d. Kebebasan: peserta didik harus yakin bahwa Negara yang demokratis memberi
kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua orang.
3. Bentuk Hasil Belajar Psikomotorik
Bentuk keterampilan atau kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan
antara lain sebagai berikut:
a. Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar)
b. Keterampilan pada gerakan dasar
c. Kemampuan konseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual dan membedakan
auditif motorik
d. Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan ketepatan
e. Gerakan skill yang sangat kompleks
f. Kemampuan yang berkenaan dengan non decurvise komunikasi, seperti gerakan
interpretatif dan sebagainya”.
Menurut Sudjana, hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar yang
optimal cenderung menunjukkan hasil yang berbiciri sebagai berikut:
1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pada
diri siswa. Motivasi intrinsik adalahsemangat juang untuk belajar yang tumbuh dari
dalam diri siswa itu sendiri
2. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya
3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti akan tahan lama diingatnya,
membentuk perilaku bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, dapat digunakan sebagai
alat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lainnya, kemauan dan kemampuan
untuk belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya
4. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh
5. Mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif atau sikap dan
apresiasi, serta ranah psikomotorik, ketrampilan atau perilaku
6. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan dirinya terutama
dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan mengendalikan proses dan
usaha belajarnya”.
Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan
bertindak individu. Gogne membagi hasil belajar dalam 5 kategori, yaitu:
a. Informasi verbal merupakan kesanggupan untk mengungkapkan pengetahua dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Pemilikan informasi verbal memungkinkan
individu berperan dalam kehidupan

b. Keterampilan intelektual merupakan kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan
dengan lingkugan hidup serta mempresentasikan konsep dan lambing keterampilan
intelektual sendiri dari diskriminasi jamak, konsep konkret, terdefinisi dan prinsip
c. Strategi kognitif merupakan kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas
kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam
memecahkan masalah
d. Sikap merupakan kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian
terhadap objek tersebut
e. Keterampilan motoric merupakan kemampuan melakukan rangkaian tegas jasmani
dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud ptomatisme gerak jasmani.
Beberapa para ahli mengklasifikasikan dan menyusun hirarkhi

hasil belajar

psikomotorik.Hasilbelajar disusun dalam urutan mulai dari yang paling rendah dan sederhana
sampai yang paling tinggi dan kompleks. Hasil belajar tingkat yang lebih tinggi hanya dapat
dicapai apabila siswa telah menguasai hasil belajar yang lebih rendah.Hasil elajar psikomorik
dapat diklasifikasikan menjadi enam yaitu gerakan refleks, gerakkan fundamental dasar,
kemampuan perseptual, kemampuan fisis, gerakan keterampilan, dan komunikas tanpa kata.
Persepsi (perception) adalah kemampuan hasil belajar pskomotorik yang paling rendah.
Persepsi adalah kemampuan membedakan sesuatu gejala dengan gejala lain. Kesiapan
merupakan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan.
Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh simpson yang menyatakan bahwa hasil
belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak
individu. Hasil belajar psikomotor merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami
sesuatu) dan hasil belajar efektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungankecenderungan untuk berperilaku).
Menurut para ahli cara menilai hasil belajar psikomotor adalah sebagai berikut:
1. Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses
pembelajaran praktik berlangsung
2. Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta
didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap

3. Penilaian hasil belajar psikomotor mencakup: persiapan, proses, dan produk. Penilaian
dapat dilakukan pada saat proses berlangsung yaitu pada waktu peserta didik melakukan
praktik, atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik”.
Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau
pengamatan. Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung, pengamat terlebih
dahulu menetapkan kisi-kisi tingkah laku apa yang hendak diobservasi. Tes untuk megukur
ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh
peserta didik. Tes tersebut dapat berupa:
1. Tes simulasi yaitu memperagakan penampilan peserta didik, sehingga peserta didik
dapat dinilai tentang penguasaan keterampilan dengan bantuan peralatan tiruan atau
berperaga seolah-olah menggunakan alat yang sebenarnya
2. Tes unjuk kerja dilakukan untuk mengetahui keterampilan peserta didik dalam
menggunakan alat.
E. Hubungan model pembelajaran dengan hasil belajar siswa
1. Nilai Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan.Istilah
tersebut lazim digunakan sebagai sebutan dari penilaian dalam kegiatan belajar.Penilaian
tersebut bertujuan untuk melihat kemajuan siswa dalam hal penguasaan pelajaran yang telah
ditetapkan. Hasil belajar adalah: “suatu hasil yang dicapai siswa dalam mempelajari materi
pelajaran di sekolah dinyatakan skor yang diperoleh hasil tes mengenai sejumlah materi atas
kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh
pengalaman”.
Hasil belajar adalah: “penggunaan angka pada hasil tes atau prosedur penilaian sesuai
dengan aturan tertentu untuk mengetahui daya serap siswa setelah menguasai materi yang telah
diberikan yang mengarahkan kepada penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan atau sikap
dengan menimbulkan tingkah laku yang menetap”.

2. Hubungan hasil belajar
Hubungan hasil belajar siswa dengan pembelajaran Think Pair and Share adalah dituntut
untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap peserta didik baik dari segi pemahaman
terhadap materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan (kognitif), maupun dari segi
penghayatan (afektif) dan pengalamannya (psikomotorik).Ketiga ranah tersebut tidak dapat
dilepaskan dalam kegiatan evaluasi. Adapun ranah hasil belajar siswa dikemukakan sebagai
berikut:
a. Kognitif
Ranah kognitif adalah: “ranah yang mencakup kegiatan mental (otak)”.Ranah kognitif
adalah: “ranah yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan ingatan tentang suatu hal yang
telah dipelajari”.Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang
terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut adalah pertama
pengetahuan/ hafalan/ ingatan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima
sintesis dan keenam penilaian.
Hubungan hasil belajar siswa dengan ranah kognitif sangat erat karena kognitif
menunjukkan kepada pengetahuan siswa dalam pembelajaran atau kemampuan-kemampuan
yang diperoleh siswa dalam belajar berkenaan dengan sesuatu mata pelajaran.Hasil belajar dapat
dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat kemampuan siswa
dalam mencapai tujuan pembelajaran”.
b. Afektif
Ranah afektif adalah: “bentuk hasil belajar siswa yang berkenaan dengan sikap dan
nilai”. Taksonomi hasil belajar efektif ada lima tingkat yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian,
organisasi dan internalisasi. Hasil belajar disusun secara hirarkis, mulai dari tingkat yang paling
rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks”.

Hubungan hasil belajar siswa dengan ranah afektif yaitu hasil belajar siswa yang
berkenaan dengan sikap dan nilai belajar siswa yang bertujuan untuk menumbuhkan minat
belajar siswa, ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi atau
nilai”.
c. Psikomotorik
Ranah psikomotorik adalah: “ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau
kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu”. Ranah
psikomotorik adalah: “berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis,
menarik, memukul dan sebagainya”.Hubungan hasil belajar siswa dengan ranah psikomotorik
yaitu Hasil belajar dapat disusun dalam urutan mulai dari yang paling rendah dan sederhana
sampai yang paling tinggi dan kompleks.Hasil belajar psikomotorik dapat diklasifikasikan
menjadi enam yaitu gerakan refleks, fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan
gerakan fisis, gerakan keterampilan dan komunikasi.
Adapun hubungan hasil belajar siswa ranah kogntif, afektif, dan psikomotorik sangat erat
dengan model Think Pair and Share, karena model Think Pair and Share merupakan suatu
model pembelajaran yang didesain secara kelompok untuk mencapai tujuan bersama dimana
siswa dituntut untuk berpikir secara mandiri, berpasangan dengan teman sebangku untuk berpikir
bersama dan berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah dipikirkan bersama dengan
pasangannya. Oleh karena itu dengan adanya ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa
mampu berpikir secara individu dan kelompok, mengeluarkan pendapat, siswa juga aktif, saling
bekerja sama dan membantu, menghargai pendapat, dan bertanggung jawab, serta siswa aktif
dalam bergerak.
Dalam model pembelajaran Think Pair and Share menuntut siswa terlibat aktif karena
siswa diberi tanggung jawab terhadap diri sendiri dan teman kelompok.Jadi pembelajaran Think

Pair and Share sangat memotivasi siswa. Adanya pemberian motivasi dalam kegiatan
pembelajaran kelompok sangat penting, karena dengan penghargaan yang diberikan kepada
kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling membantu. Selanjutnya dalam
pembelajaran Think pair and share juga meliputi bentuk hasil belajar yang efektif yang meliputi:
sikap, emosi, tingkah laku siswa yang direfleksikan dengan perasaan tertarik dan senang.
Berkenaan dengan bentuk hasil belajar psikomotorik peserta didik diarahkan juga kepada
keterampilan yang baik
Adapun kelebihan model Think Pair and Share adalah sebagai berikut:
1. Siswa tidak terlalu mengantungkan pada guru akan tetapi dapat menambah kepercayaan
kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar
dari siswa yang lain
2. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata
secara verbal
3. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain
4. Interaksi selama pembelajaran berlangsung dapat meningkatkan motivasi bagi peserta
didik dan memberikan rangsangan untuk berpikir.
Selanjutnya, agar setiap guru bisa mempertimbangkan dalam memilih metode
mengajar yang sesuai dengan materi dan keadaan siswa, maka penulis perlu menjelaskan
kekurangan model Think Pair and Share.Adapun kekurangan model Think Pair and Share
adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas
Membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas
Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu
Pengajaran yang berharga yaitu guru harus membuat perencanaan
sehingga dapat menimbulkan jumlah waktu yang terbuang
5. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor
6. Lebih sedikit ide yang muncul
7. Jika ada perselisihan tidak ada penengah
8. Menggantungkan pada pasangan
9. Sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru
10. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak.

yang seksama

F. Materi Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku
Lingkungan rumah yang hijau akan berpengaruh kepada kesehatan manusia dan hewan
dan manusia menghirup oksigen yang dikeluarkan tumbuhan setiap hari. Tumbuhan hijau
membuat segar udara karena menghasilkan oksigen.
1. Akar
Akar adalah: “bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di dalam tanah”.Fungsi atau
kegunaan akar adalah sebagai berikut :
a. Menancap tumbuhan ke dalam tanah
b. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah
c. Sebagai tempat menyimpan makanan.
Akar terdiri dari beberapa bagian yaitu :
a. Rambut akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah
b. Tudung akar berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah
Menurut bentuknya akar dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut:
a. Akar serabut, yaitu akar dari tubuhan yang bijinya berkeping satu misalnya akar
kelapa, pepaya. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Semua bagian akar keluar
dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal akar serabut hampir sama.
b. Akar tunggang, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, misalnya akar
kopi, mangga. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabangcabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan
berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunya akar tunggang.
Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok mempunyai akar serabut.
Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai akar khusus, akar itu mempunyai sifat daan
kegunaan khusus. Beberapa akar khusus adalah sebagai berikut :

a. Akar gantung, akar gantung tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah.
Akar itu kemudian menggantung di udara, misalnya akar gantung pohon beringin.
b. Akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk
menempelkan tumbuhan pada kayu tembok dan tumbuhan lain, misalnya akar pada
tumbuhan sirih dan lada.
c. Akar tunjang, akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang, akar itu tumbuh
kesegala arah gunanya untuk menunjang batang tidak rebah, misalnua akar pohon
pandan.
d. Akar napas. Akar napas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar
ini tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar napas berguna
untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan, misalnya akar pohon bakau.
2. Batang
Batang adalah: “ bagian tumbuhan yang berada di atas tanah.Batang mempunyai
kegunaan yaitu :
a. Sebagai tempat daun, bunga dan buah
b. Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun
c. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu.
Ada tiga jenis batang yaitu :
a. Batang basah yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman
bayam.
b. Batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang
pohon mangga.
c. Batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga misalnya
batang padi dan rumput

3. Daun
Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang.Pada umumnya berwarna hijau,
ada daun yang berwarna hijau muda dan ada yang berwarna hijau tua dan ada juga yang tidak
berwarna hijau. Fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut :
a. Untuk melakukan pernafasan
b. Sebagai tempat pembuatan makanan
c. Tempat terjadinya penguapan.
Bentuk daun berdasarkan susunan tulangnya ada empat macam, yaitu sebagai berikut :
a. Bertulang menyirip, bentuknya seperti susunan ikan sirip, contoh daun manggan,
jambu dan nangka.
b. Bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan. Contoh daun pepaya, singkong
dan daun kapas.
c. Bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung, contoh daun
genjer.
d. Bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar, contoh daun padi dan daun
jagung.
4. Bunga
Bunga pada tumbuhan berbagai bentuk dan warnanya.Ada bunga yang berwarna putih,
kuning, merah dan ungu. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat berkembang biak.
Bunga dapat dibedakan menjadi dua :
a. Bunga tidak sempurna, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik
saja. Bunga yang mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Bunga yang
mempunya putik saja disebut bunga betina.

b. Bunga sempurna, bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga sempurna
terdiri dari bagian-bagian berikut :
1) Tangkai bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk menghubungkan antara batang
dan bunga.
2) Kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih
kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak
bunga akan membelah bunga bila bunga mekar.
3) Mahkota, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota misalnya bentuknya menarik
dan berwarna warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga.
4) Benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat
perkembangbiakan.
5) Putik, yaitu kelamin betina bunga. Berguna sebagai alat perkembang biakan.
5. Biji
Biji adalah: “hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antar serbuk sari dan
sel telur pada putik”. Biji adalah tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan
lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan”.Jika biji ditanam akan tumbuh
menjadi tumbuhan baru.

BAB III
PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam
mengumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan untuk mendapatkan suatu data yang
konkrit. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah prosedur Penelitian
Tindakan Kelas (PTK), model kurt lewin, yang terdiri dari empat komponen, yaitu: a)
perencanaan (planing) b) tindakan (acting) c) pengamatan (observing) dan d) refleksi
(reflecting). Hubungan ke empat komponen tersebut dipandang sebagai siklus yang dapat
digambarkan sebagai berikut :
Acting
Observing

Planing
Reflecting

Gambar 3.1 Siklus PTK menurut Model Kurt Lewin
Penelitian ini menggunakan setting penelitian tindakan kelas yakni suatu penelitian yang
berusaha mengkaji dan merefleksi secara mendalam beberapa aspek dalam kegiatan belajar
mengajar. Adapun aspek yang dikaji adalah sebagai berikut:
A. Setting dan Subjek Penelitian
a. Setting Penelitian
Setting penelitian adalah: “Salah satu karakteristik PTK yang sifatnya konstektual
sehingga tidak dapat digeneralisasi”.Setting penelitian adalah: “tempat terjadinya sebuah
penelitian”. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan pada kelas IV SD N 1 Beureunuen,

yang berlokasi di jalan Kembang Tanjung-Beureunuen Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten
Pidie, dengan kepala Madrasah bernama Cut Zainabon, S,Pd, M.Si. Subjek Penelitian
Subjek

penelitian

adalah:

“beberapa

individu

yang

berpartisipasi

dalam

penelitian”.Subjek penelitian adalah: “pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah
penelitian”.Adapun subjek dalam penelitian kelas (PTK) ini adalah siswa kelas IV SD N 1
Beureunuen pada mata pelajaran IPA.Dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa yang terdiri dari
16 laki-laki dan 18 perempuan.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah: “salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian
dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang
akan diteliti”.
Teknik pengumpulan data adalah “cara yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data dalam penelitian”.Adapun menurut penulis teknik pengumpulan data
merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sumber data penelitian terdiri
atas:
a. Data primer
Data primer adalah: “sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui
media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau
kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil
pengujian.Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan
metode observasi.Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang
menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan. Sedangkan metode observasi merupakan salah satu

teknik pengumpulan data dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif, yang
digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian”.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah:“sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.Data sekunder dapat digunakan
untuk Pemahaman masalah, penjelasan masalah dan solusi masalah merupakan data yang dapat
digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti”.
Data yang baik dalam penelitian adalah: “data yang sifatnya valid dan reliable”. Data
yang demikian diperoleh dari data instrument sebagai alat pengumpul data yang valid dan
reliable. Instrument yang valid adalah instrument yang mengukur apa yang seharusya diukur.
Sedangkan instrument yang reliable adalah instrument yang konsisten (tepat dan akurat) untuk
mengukur yang seharusnya diukur, maksudnya data tersebut bukan direkayasa, tetapi peneliti
turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah data tersebut sudah benar dengan kondisi
lapangan atau belum.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirangkum dalam 4 tahapan yang
terdiri dari prencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
1. Persiapan
Persiapan adalah: “rancangan penelitian yang mengatur sistematika yang dilaksanakan
dalam

penelitian”.

Persiapan

merupakan

tahap

awal

sebelum

melakukan

sebuah

penelitian“.Tahap perencanaan meliputi penyusunan perangkat pembelajaran dengan beberapa
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembaran kerja siswa (LKS), alat evaluasi dan
instrument penilaian.

2. Implementasi Tindakan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi tindakan adalah: “ pelaksanaan atau
penerapan”.Implementasi Tindakan adalah: “ suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah
disusun secara cermat dan rinci dalam sebuah penelitian”.Penelitian ini akan dilaksanakan
melalui tiga siklus untuk melihat peningkatan proses belajar siswa dalam mengikuti
pembelajaran. Dalam pelaksanaaannya mempedoman RPP yang telah dipersiapkan.Kemudian
siswa diberikan tes untuk mendapatkan nilai keberhasilan.
3. Observasi
Observasi adalah: “Mengamati atas hasil dan dampak dari tindakan yang dilaksanakan
atau dikemukakan terhadap siswa”. Observasi adalah: “kegiatan pemusatan perhatian terhadap
sesuatu objek dengan menggunakan alat indera”.Adapun menurut penulis observasi merupakan
kegiatan yang dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap.
4. Refleksi diri
Refleksi diri adalah: “mengingat dan merenungi suatu tindakan persis seperti yang telah
dicatat dalam observasi”.Refleksi diri adalah: “pengkajian, dan pertimbangan atas hasil atau
dampak dari suatu tindakan atau berbagai kriteria, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar”.Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan refleksi diri
merupakan suatu tindakan yang dicatat dalam observasi untuk memperoleh hasil dari sebuah
penelitian.
Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah: “pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala
yang tampak pada objek penelitian dengan melakukan terhadap objek, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti turun langsung kelapangan untuk
mengetahui kekurangan dan kesulitan siswa dengan media yang digunakan pada proses
pembelajaran”.
b. Tes atau evaluasi
Tes adalah: “pengambilan data yang berupa informasi mengenai pengetahuan, sikap,
bakat, dan lain-lainnya”.Tes adalah: “suatu pernyataan atau tugas yang direncanakan untuk
memperoleh informasi dalam penelitian”.Tes diberikan pada siswa untuk mengetahui tingkat
kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan IPA dalam materi hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku.Tes dikerjakan secara individu. Soal tes yang diberikan berbentuk soal
uraian singkat dan guru memberikan LKS yang dikerjakan siswa dalam bentuk diskusi dengan
model Think Pair and Share. Untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mengikuti
pembelajaran IPA dalam materi Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, maka peneliti
memperhatikan nilai KKM yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran IPA yaitu sebagimana
yang telah ditetapkan di sekolah adalah 70, dan ketuntusan secara klasikal 85% dari jumlah
sampel yang diteliti.
c. Wawancara
Wawancara adalah: “Tanya jawab untuk mendapat keterangan”.Wawancara adalah:
“Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara verbal
kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau hal-hal yang dianggap
perlu dan memiliki relevansi dengan suatu permasalahan untuk memperoleh informasi lengkap”.

d. Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah: “catatan yang dibuat oleh peneliti yang melakukan pengamatan
observasi terdapat subjek dan objek penelitian tindakan kelas”.Catatan lapangan adalah: “catatan
yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung meliputi apa yang dilihat, didengar, dan
apa yang dikerjakan guru serta siswa mengenai keadaan sekolah yang dapat mendukung terhadap
proses pembelajaran”.
C. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang
diperoleh dari bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis,
mensintensis, memaknai, menerangkan, dan membuat kesimpulan. Kegiatan pembelajaran pada
prinsipnya dilaksanakan sejak awal penyaringan data.
Analisis adalah: “memberikan makna atau arti terhadap apa yang telah terjadi di dalam
kehidupan atau kelas sesungguhnya”.Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat mudah dipahami dan
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Dalam penelitian ini data yang diperoleh lebih dominan data kualitatif meskipun tidak
mengabaikan data kuantitatif. Tahap-tahap kegiatan analisis data adalah: “ (1) meredukasi data,
(2) menyajikan data, (3) menarik kesimpulan, (4) verifikasi”.
Selanjutnya analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemajuan prestasi
belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Data tersebut diperoleh dari hasil evaluasi yang
selanjutya dihitung untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

F
× 100 %
N
Keterangan:
P = Angka presentase
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya
N= Jumlah frekuensi
100% = Bilangan konstanta.
Rumus yang digunakan dalam perhitungan rata-rata (mean) adalah sebagai berikut:
P=

X =

∑x

N
Keterangan :

X

= Rata-Rata (Mean)
∑ x = Jumlah seluruh skor
N
= banyaknya subjek.
Adapun untuk mengetahui nilai ketuntasan belajar secara klasikal maka penulis
menggunakan rumus sebagai berikut:
KK =

100%

Keterangan:
KK= ketuntasan klasikal
N= Banyak siswa
Kelas dapat dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ketuntasan kalsikal ≥ 85
%.Karena kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan di Madrasah yaitu 70, maka
apabila siswa memperoleh nilai dibawah 70 dikatakan tidak tuntas.
Angka-angka presentase yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus tersebut penulis
sajikan dalam tabel.Setelah itu angka-angka tersebut penulis terjemahkan dalam bentuk narasi
verbal.Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami, sementara itu hasil
wawancara penulis tuliskan dengan penyesuaian bahasa oleh penulis tanpa ada penguragan dan
penambahan.

Untuk menentukan ketuntasan belajar siswa (individual) dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan sebagai berikut:
KB= X 100%
Keterangan:
KB = Ketuntaan belajar
T = Jumlah skor yang diperoleh siswa
TI = Jumlah skor total.
Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individu) jika proporsi jawaban
benar siswa ≥ 65, dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal) jika dalam
kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang telah tuntas belajarnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD N 1 Beureunuen Kecamatan Mutiara
Timur Kabupaten Pidie.Penelitian ini dilaksanakan dalam III siklus.Dari hasil penelitian ini
pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan instrument penelitian yang terdiri dari
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS) dan lembar observasi
siswa, serta lembar observasi guru.
Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari III siklus yang menekankan pada penerapan model
pembelajaran Think Pair and Share, pelaksanaan penelitian ini dilakukan tanpa pemberitahuan
kepada siswa terlebih dahulu, hal ini dengan tujuan agar pembelajaran berlangsung secara
alamiah tanpa persiapan terlebih dahulu dari siswa.
1. Tindakan pembelajaran siklus I
a. Perencanaan siklus I
Pelaksanaan siklus I di kelas IV SD N 1 Beureunuen dengan jumlah siswa 34 orang yang
terdiri dari 16 siswa laki- laki dan 18 siswa perempuan dengan sub tema “hewan dan tumbuhan
di lingkungan rumahku dengan materi akar dan bunga”.
Perencanaan yang peneliti siapkan di siklus I berupa RPP, LKS, instrument penilaian,
serta lembar observasi guru dan siswa yang peneliti berikan pada observer untuk dinilai.
b. Tindakan
Tindakan penelitian pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dilakukan
dengan cara mengajukan pertanyaan tentang akar, dua bentuk akar, dua contoh tanaman akar

gantung, pelekat, akar tunjang, dan akar napas, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna serta
menyebutkan bagian-bagian dari bunga sempurna. Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah
peneliti susun dari kegiatan awal sebagai berikut :
1) Orientasi yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu guru membuka pembelajaran
dengan salam, berdo’a bersama-sama, memeriksa kahadiran peserta didik sebagai
sikap disiplin, dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.
2) Apersepsidilakukan dengan cara mengaitkan materi /tema/ kegiatan pembelajaran
yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema
kegiatan sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya
dan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
3) Motivasidilakukan dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
tumbuhan di lingkungan rumahku. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku.
4) Pemberian acuan dilakukan dengan memberitahukan materi pelajaran yang akan
dibahas pada pertemuan yang berlangsung dan memberitahukan tentang
kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator, dan KKM pada pertemuan yang
berlangsung.
Sedangkan pada kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan cara sebagai berikut:
1) Kegiatan literasi yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada topic materi hewan dan tumbuhan di lingkungan
rumahku dengan cara:

a) Melalui proses mengamati gambar siswa dapat mengetahui pengertian akar
dan bunga, siswa dapat menjelaskan fungsi akar dan bunga pada tanaman.
b) Melalui proses menanyakan siswa dapat bertanya jawab dengan guru tentang
akar dan bunga, guru juga meminta perwakilan siswa untuk menyebutkan
fungsi akar dan bunga.
c) Melalui proses eksplorasi siswa dapat membaca buku paket dan guru dapat
memfasilitasi peserta didik dengan memberikan LKS kemudian guru juga
dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir tentang
materi tersebut.
d) Pada tahap menganalisis guru meminta siswa menemukan informasi hingga
dapat menarik kesimpulan dari materi pembelajaran. Dan guru juga dapat
memfasilitasi siswa agar berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan
prestasi belajar.
e) Pada tahap mengkomunikasi siswa juga dapat mengerjakam LKS yang telah
dibuat guru dapat mengevaluasi hasil dari pembelajaran.
Selanjutnya pada kegiatan akhir guru dapat mengambil kesimpulan pembelajaran dan
juga dapat memberikan penguatan materi ajar, guru memberikan motivasi kepada siswa, dan
memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya, kemudian guru menutup pembelajaran
dengan salam.
Setelah proses belajar mengajar selesai peneliti memeriksa hasil evaluasi siswa untuk
melihat sejauh mana siswa memahami konsep materi yang telah diberikan, dan untuk melihat
ketuntasan dari siklus I. Hasil evaluasi siswa pada siklus I bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1. Nilai Hasil Evaluasi Siswa Pada Tindakan Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nama Siswa
Abral Azizi
Akil Syawwali
Alif Samudra
Aura Azilla Boju
Ersa Humairah
Fahri
Fais Alsyibra
Farah Fajarna
Faris Naufal
Faritha Laura
Hafizh Zalthie
Kanaya Najwa
Liza Naysha
Maulisa Putri
Maycha Safitri
Muhammad Aushaf
Mujibul Kiram
Munazil Kiram
Munira
Nazwa Zahardi
Nuzulul Asravia
Qulnia Fitri
Rahizhatul ‘aisyi
Rahmat Harsya
Raisa Zakira
Rajif Saputra
Rayyan Alfarisi
Syakira Azka
Syarifah Nazla Amira
Syifa Indriani
Ulfia Rahmi
Zainul Arifin
Zakia Putri
Ziyaurrahman
Jumlah
Nilai rata-rata

Nilai
60
80
50
60
65
70
70
60
75
60
65
60
65
60
50
85
75
50
60
65
60
65
60
75
60
65
70
75
60
50
65
70
50
65
2.175
63,97

Keterangan
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Dari tabel 4.1 dapat dilihat nilai evaluasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, nilai
tersebut diperoleh para siswa dari menjawab soal Tes.Nilai terendah adalah 50 dan nilai tertinggi
yaitu 85. Adapun nilai ketuntasan secara klasikal penulis tabulasikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.2 Kriteria Nilai Yang Dicapai Siswa Dalam Pembelajaran Siklus 1
Siklus

Nilai

Frek

Tuntas

I

≥70
<70

10
24
34

√

Total

Tidak tuntas

Keterangan

√

29.41 %
70.58 %
100 %

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, jumlah siswa yang tuntas belajar dari keseluruhan siswa
adalah 10 orang dengan presentase 29,41 %, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas belajar
mencapai 24 orang dengan persentase 70,58%.
Berdasarkan kegiatan dan keaktifan kelas dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung pada kegiatan awal siswa dapat
mendengarkan motivasi dalam mengikuti pembelajaran dengan baik dikelas. Selanjutnya pada
kegiatan inti siswa dapat menyimak penjelasan guru, tetapi siswa belum berani mengeluarkan
pendapat mengenai materi pembelajaran, belum mampu menyebutkan fungsi akar dan bunga,
dan siswa juga belum bersemangat mengerjakan LKS, serta siswa belum terlibat aktif dalam
proses pembelajaran.
Selanjutnya keaktifan kelas pada kegiatan akhir sebagian siswa belum dapat mengambil
kesimpulan pembelajaran dengan baik dan saat guru memberikan informasi tentang materi yang
akan datang siswa belum dapat menyimak dengan baik. Sehingga berdasarkan hasil kegiatan
keaktifan kelas pada siklus I maka pembelajaran harus dilanjutkan dengan berbagai perbaikan
untuk melibatkan para siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.

c. Pengamatan

Pengamatan aktivitas guru lembar observasi kegiatan guru, pada kegiatan siklus I peneliti
sudah menyusun kegiatan pembelajaran seoptimal mungkin dan melaksanakannya dalam proses
belajar mengajar, tetapi apa yang telah direncanakan oleh peneliti tidak berjalan sesuai harapan,
karena pada siklus I guru lebih aktif dibandingkan siswa sehingga hal ini berpengaruh kepada
hasil belajar siswa. dari hasil LKS peneliti melihat ada yang bisa menjawab pertanyaan dengan
sangat tepat da nada yang tidak bisa menjawab sebagian dari pertanyaan yang peneliti berikan.
Sedangkan pada kegiatan siswa pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar
observasi kegiatan siswa, pengamatan ini bertujuan untuk melihat atau mengoreksi kelemahan
yang terjadi pada siklus I dan dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya.Pada siklus I kategori
aktivitas belajar siswa masih kurang memuaskan karena pada siklus I pembelajaran tidak
berjalan aktif, siswa belum berani menanggapi pertanyaan guru dan juga memberikan pendapat
tentang materi pembelajaran oleh sebab itu peneliti harus berusaha menciptkan strategi baru
untuk model pembelajaran yang lebih efektif dengan peserta didik agar pembelajaran berjalan
sesuai dengan yang telah direncanakan.
Dari hasil temuan-temuan si atas maka dalam pelaksanaan siklus II harus memperhatikan
model pembelajaran agar peneliti dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan
menyenangkan agar terciptanya kekerabatan dengan peserta didik. Peneliti juga harus pandai
mengelola kelas agar dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, dan menciptakan suasana
belajar yang aktif. Peneliti juga harus menjelaskan secara detail tiap pembahasan yang diajarkan,
dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami, hal itu
diharapkan tidak lagi terjadinya kendala seperti siklus I.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan tindakan pembelajaran siklus I di atas, dengan tema hewan
dan tumbuhan di lingkungan rumahku dengan materi akar dan bunga masih belum dipahami

siswa, karena dalam proses belajar mengajar masih banyak siswa yang belum merespon materi
yang Peneliti berikan, di samping metode yang digunakan masih konvensional sehingga
membuat siswa bosan dan jenuh. peneliti ingin membuat penelitian pada siklus II dengan
menggunakan model Think Pair and Share karena nilai ketuntasan klasikal masih belum
mencapai 85% dari jumlah keseluruhan siswa, maka proses pembelajaran harus dilanjutkan ke
siklus II.
2. Tindakan pembelajaran siklus II
a. Perencanaan
Pelaksanaan siklus II di kelas IV SD N 1 Beureunuen.Jumlah siswa adalah 34
orang.Yang terdiri dari 16 orang laki-laki 18 orang perempuan. Pada siklus II temanya adalah
hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dengan materi daun dan batang menggunakan
model Think Pair and Share.
Pada perencanaan ini peneliti mempersiapkan RPP, LKS, instrument penilaian, lembar
observasi siswa dan guru serta media pembelajaran.
b. Tindakan
Tindakan penelitian pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dilakukan
dengan cara mangajukan pertanyaan tentang daun dan batang yang diamati dihalaman sekolah,
warna dan jenis batang yang diamati, meliputi nama tanaman, bentuk daun, jenis batang, dan
warna batang, serta tentang kegunaan batang dan fungsi daun.

berdasarkan rencana

pembelajaran yang telah peneliti susun dari kegiatan awal yaitu sebagai berikut:
1) Orientasi yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu guru membuka pembelajaran
dengan salam, berdo’a bersama-sama, memeriksa kahadiran peserta didik sebagai

sikap disiplin, dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.
2) Apersepsidilakukan dengan cara mengaitkan materi /tema/ kegiatan pembelajaran
yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema
kegiatan sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya
dan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
3) Motivasidilakukan dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
tumbuhan di lingkungan rumahku. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku.
4) Pemberian acuan dilakukan dengan memberitahukan materi pelajaran yang akan
dibahas pada pertemuan yang berlangsung dan memberitahukan tentang
kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator, dan KKM pada pertemuan yang
berlangsung.
Sedangkan pada kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan cara sebagai berikut:
1) Kegiatan literasi yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada topic materi hewan dan tumbuhan di lingkungan
rumahku dengan cara:
a) Melalui proses mengamati siswa dibagi ke dalam kelompok dengan fokus
pengamatan sesuai buku paket dan menjelaskan kegiatan pembelajaran
menggunakan model Think Pair and Share.

b) Melalui proses menanyakan awal pembelajaran dimulai dengan penggalian
apersepsi sekaligus motivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pembelajaran.
c) Melalui eksplorasi proses Think Pair and Share dimulai pada saat guru
menjelaskan manfaat tanaman dan mengajukan beberapa pertanyaan, siswa
diberi batasan waktu oleh guru untuk memikirkan jawaban secara individu
terhadap pertanyaan yang diberikan.
d) Pada tahap menganalisis guru mengelompokkan siswa secara berpasangan.
Guru menentukan bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya.
Kemudian siswa mulai bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan
jawaban atas permasalahan yang telah diberikan oleh guru mengenai manfaat
tumbuhan.
e) Pada tahap mengkomunikasi siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya
kepada teman sekelas. Setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai
dari hasil pemikiran mereka.
Selanjutnya pada kegiatan akhir dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Guru dapat mengambil kesimpulan pembelajaran dan juga dapat memberikan penguatan
materi ajar, guru memberikan motivasi kepada siswa, dan memberikan informasi mengenai
pertemuan selanjutnya, kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam.
Setelah pembelajaran selesai hasil evaluasi yang didapatkan siswa lebih meningkat dari
pada siklus sebelumnya. Nilai hasil evaluasi siswa bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Nilai Hasil Evaluasi pada Siklus II
NO.
1.

Nama Siswa
Abral Azizi

Nama
Kelompok
1

Nilai
Kelompok
70

Nilai
Individu
70

Keterangan
Tuntas

NO.

Nama Siswa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

fahri
Alif Samudra
Fais Alsyibra
Ersa Humairah
Maycha safitri
Aura Azilla boju
Farah fajarna
Faris Naufal
Hafizh Zalthie
Faritha Laura
Kanaya Najwa
Liza Naysha
Maulisa Putri
Muhammad Aushaf
Akil Syawwali
Mujibul Kiram
Munazil Kiram
Munira
Rahidhatul ‘aisyi
Nuzulul Asravia
Qulnia Fitri
Nazwa Zahardi
Rahmad Harsya
Raisa Zakira
Rajif Saputra
Rayyan Alfarisi
Syakira Azka
Syarifah Nazla Amira
Syifa Indriani
Ulfia Rahmi
Zakia Putri
Zainul Arifin
Ziyaurrahman
Jumlah
Nilai rata-rata

Nama
Kelompok

Nilai
Kelompok

2

70

3

70

4

70

5

80

6

80

7

70

8

80

9

80

10

70

11

70

12

80

13

70

14

70

15

70

16

80

17

70
1.250
73,52

Nilai
Individu
75
65
75
70
65
70
75
80
70
70
70
70
65
90
85
80
60
80
70
70
75
70
80
65
70
75
80
75
65
70
65
80
70
2.465
72,5

Keterangan
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas

Dari tabel 4.5 dapat dilihat nilai evaluasi dengan nilai terendah 65 dan nilai tertinggi
90.Adapun nilai ketuntasan secara klasikal yang penulis tabulasikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 4.4 kriteria Nilai yang dicapai siswa dalam pembelajaran
Siklus

Nilai

Frek

Tuntas

Tidak

Keterangan

tuntas
27
√
79.41 %
7
√
20.58 %
Total
34
100 %
Berdasarkan tabel 4.6 di atas adalah jumlah siswa yang tuntas belajar dari keseluruhan
II

<70

≥70

siswa adalah 27 orang dengan persentase 79.41 %, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas
belajar mencapai 7 orang dengan pesentase 20.58 %.
Berdasarkan kegiatan dan keaktifan kelas dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung pada kegiatan awal siswa dapat
mendengarkan motivasi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam mengikuti
pembelajaran dikelas. Selanjutnya pada kegiatan inti siswa dapat duduk berdasarkan kelompok
yang dibagikan guru dan siswa juga mendengarkan penjelasan guru mengenai model
pembelajaran Think Pair and Share, tetapi siswa masih kurang dalam mengeluarkan pendapat
mengenai materi pembelajaran namun bersemangat dalam mengerjakan soal Tes, serta siswa
mulai terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya keaktifan kelas pada kegiatan akhir siswa dapat mengambil kesimpulan
pembelajaran dengan baik dan mendengarkan informasi dari guru tentang materi yang akan
datang.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus II lebih meningkat keaktifan kelasnya
dibandingkan siklus I karena banyak kegiatan yang mulai berpusat pada siswa, tetapi
pembelajaran masih harus dilanjutkan dengan berbagai perbaikan karena masih ada kegiatan
yang belum melibatkan para siswa.
c. Pengamatan
Berdasarkan lembar observasi aktivitas guru bisa disimpulkan kegiatan yang dilakukan
guru hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan siswa, yaitu di saat guru membagikan LKS

siswa pun bersemangat mengerjakan LKS, disaat guru meminta siswa mengeluarkan pendapat
maka siswa pun mengeluarkan pendapat dengan antusias.
Hasil observasi kegiatan siswa pada siklus II pada tema hewan dan tumbuhan
dilingkungan rumahku berada pada kategori baik karena bisa dilihat dari lembar observasi
kegiatan siswa ketika model pembelajaran Think Pair and Share sudah diterapkan siswa sudah
terlibat aktif, para siswa sudah mau mencatat materi yang diberikan, bersemangat mengerjakan
LKS dan siswa sudah mau menanggapi pertanyaan dari guru.
Penelitian ini perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya karena masih ada siswa yang
memiliki nilai KKM di bawah ketuntasan minimal yang diterapkan sekolah, pada siklus
selanjutnya guru harus menyusun rencana lebih spesifik agar semua kegiatan pembelajaran
terpusat pada siswa, sehingga akan terciptanya suasana pembelajaran yan aktif, efektif dan
menyenangkan.
Dari hasil temuan-temuan di atas maka dalam perencanaan siklus III harus
memperhatikan pendekatan dengan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang kondusif
dan menyenangkan agar terciptanya keakraban dengan peserta didik.Peneliti juga harus lebih
pandai mengelola kelas, dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, dan menciptakan suasana
belajar yang aktif. Peneliti juga harus menjelaskan secara detail tiap pembahasan yang diajarkan,
dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami, hal itu
diharapkan tidak lagi terjadinya kendala seperti siklus II.

d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan pada tindakan pembelajaran siklus II, siswa sudah mulai
menunjukkan respon yang memuaskan yang ditandai dengan kekompakan siswa dalam

menyelesaikan LKS, dan sikap berani siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka.Suasana
belajar mengajar di dalam kelas menjadi lebih aktif, bersemangat dalam belajar dan saling
membantu teman dalam menyelesaikan soal-soal sehingga perolehan nilai mulai meningkat.
Siswa juga sudah baik dalam memahami materi dengan tema hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku dan juga sudah bisa mulai menjawab soal evaluasi dengan baik. Hal ini
menunjukkan model pembelajaran Think Pair and Share yang dikembangkan oleh peneliti dapat
meningkatkan hasil belajar siswa akan tetapi nilai ketuntasan klasikal pada siklus II juga masih
belum mencapai 85% dari jumlah keseluruhan kelompok siswa. Maka proses pembelajaran harus
dilanjutkan ke siklus III.
3. Tindakan Pembelajaran Siklus III
a. Perencanaan
Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan pembelajaran siklus II, maka proses belajar
perlu dilanjuti pada pembelajaran siklus ke III. Hal ini disebabkan oleh belum berhasilnya proses
pembelajaran dalam tidakan pembelajaran siklus II, dimana rancangan pembelajaran siklus III
harus lebih optimal untuk memberikan pembelajaran yang bermakna.
Penelitian tindakan kelas (PTK) pada siklus III dilaksanakan pada kelas yang sama yaitu
kelas IV SD N 1 Bereunuen dengan jumlah siswa keseluruhan 34 orang yang terdiri dari 16
orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Dalam proses pembelajaran, tema yang
diberikan yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dimana pada siklus ini peneliti
menggunakan model Think Pair and Share dan media pembelajaran.
Pada perencanaan pembelajaran siklus III peneliti mempersiapkan RPP, LKS, instrument
penilaian, lembar observasi guru dan siswa, serta media pembelajaran.
b. Tindakan

Tindakan penelitian dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang pengertian
biji, tumbuhan yang berbiji satu, berbiji dua, menyebutkan kata lain dari kecambah,
menyebutkan salah satu pertumbuhannya dari biji, dan contoh tanaman dari dikotil dan
monokotil. Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah peneliti susun dari kegiatan awal yaitu
sebagai berikut:
1) Orientasi yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu guru membuka pembelajaran
dengan salam, berdo’a bersama-sama, memeriksa kahadiran peserta didik sebagai
sikap disiplin, dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.
2) Apersepsidilakukan dengan cara mengaitkan materi /tema/ kegiatan pembelajaran
yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/ tema
kegiatan sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya
dan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
3) Motivasidilakukan dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
tumbuhan di lingkungan rumahku. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku.
4) Pemberian acuan dilakukan dengan memberitahukan materi pelajaran yang akan
dibahas pada pertemuan yang berlangsung dan memberitahukan tentang
kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator, dan KKM pada pertemuan yang
berlangsung.
Sedangkan pada kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan cara sebagai berikut:

1) Kegiatan literasi yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada topik materi hewan dan tumbuhan di lingkungan
rumahku dengan cara:
a) Melalui proses mengamati guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu
untuk tiap kegiatan, dan memotivasi siswa terlibat pada setiap aktivitas kajian
pembelajaran.
b) Melalui proses menanyakan guru menggali pengetahuan awal siswa dengan
cara menanyakan tentang biji dalam proses pembelajaran.
c) Melalui eksplorasi proses Think Pair and Share dimulai siswa berdiskusi
dengan pasangannya mengenai jawaban meteri yang sedang dikaji.
d) Pada tahap menganalisis guru memanggil satu pasangan siswa secara acak
untuk berbagi pendapat kepada seluruh siswa terhadap jawaban yang telah
didiskusikan.
e) Pada tahap mengkomunikasi siswa bertanya jawab mengenai hasil diskusi
tentang meteri pembelajaran.
Selanjutnya pada kegiatan akhir guru dapat mengambil kesimpulan pembelajaran dan
juga dapat memberikan penguatan materi ajar, guru memberikan motivasi kepada siswa, dan
memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya, kemudian guru menutup pembelajaran
dengan salam.
Hasil evaluasi yang didapatkan siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung sangat
memuaskan, karena semua siswa sudah tuntas dalam belajar dan mendapatkan nilai melebihi
nilai KKM yang telah ditentukan. Nilai hasil evaluasi siswa bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.9 Nilai Hasil Evaluasi pada Siklus III

NO.

Nama Siswa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Abral Azizi
fahri
Alif Samudra
Fais Alsyibra
Ersa Humairah
Maycha safitri
Aura Azilla boju
Farah fajarna
Faris Naufal
Hafizh Zalthie
Faritha Laura
Kanaya Najwa
Liza Naysha
Maulisa Putri
Muhammad Aushaf
Akil Syawwali
Mujibul Kiram
Munazil Kiram
Munira
Rahidhatul ‘aisyi
Nuzulul Asravia
Qulnia Fitri
Nazwa Zahardi
Rahmad Harsya
Raisa Zakira
Rajif Saputra
Rayyan Alfarisi
Syakira Azka
Syarifah Nazla Amira
Syifa Indriani
Ulfia Rahmi
Zakia Putri
Zainul Arifin
Ziyaurrahman
Jumlah
Nilai rata-rata

Nama
Kelompok

Nilai
Kelompok

1

80

2

80

3

70

4

70

5

90

6

80

7

70

8

100

9

80

10

70

11

70

12

80

13

70

14

100

15

70

16

80

17

70
1.330
78,23

Nilai
Individu
80
85
70
80
80
75
75
80
100
90
80
75
75
70
100
95
90
85
85
75
80
85
80
100
75
80
100
90
85
80
75
70
85
80
2.810
82,64

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

Dari tabel 4.9 dapat dilihat nilai evaluasi dengan nilai terendah 70 dan nilai tetinggi 100,
nilai tersebut diperoleh para siswa dari menjawab soal LKS.Kategori nilai yang diperoleh siswa
pada siklus III dapat dilihat dari tercapainya siswa dengan nilai kriteria ketuntasan minimal dan
ketuntasan klasikal yang penulis tabulasikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Kriteria Nilai yang dicapai siswa pada siklus III.
Siklus
III

Nilai
≥70
<70

Total

Frek

Tuntas

34
34

Tidak tuntas

Keterangan

-

100 %
100 %

Berdasarkan tabel 4.10 di atas adalah jumlah siswa yang tuntas belajar dari keseluruhan
siswa adalah 34 orang dengan persentase 100 %, artinya semua siswa mencapai nilai KKM yang
ditentukan sekolah. Dengan demikian penelitian akan diberhemtikan sampai siklus III.
Berdasarkan kegiatan dan keaktifan kelas dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung pada kegiatan awal siswa dapat
mendengarkan motivasi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam mengikuti
pembelajaran di kelas. Selanjutnya pada kegiatan inti siswa dapat mendengarkan penjelasan dari
guru mengenai batasan waktu dan aturan dalam pembelajaran, siswa juga mendengarkan
kompetensi yang harus dicapai, siswa mengerjakan LKS, siswa berbagi pendapat mengenai
jawaban dari soal yang diberikan guru, siswa dapat maju kedepan kelas untuk mempresentasikan
hasil diskusi dan siswa juga sangat sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya keaktifan kelas pada kegiatan akhir siswa dapat mengambil kesimpulan
pembelajaran dengan baik dan mendengarkan informasi dari guru tentang materi yang akan
datang.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada kegiatan observasi disiklus III ini semua
kegiatan sudah terpusat pada siswa sebagaimana yang ditargetkan peneliti, para siswa sudah
terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mempengaruhi dan meningkatkan hasil belajar, oleh
sebab itu penelitian diberhentikan sampai siklus III.
c. Pengamatan

Observasi kegiatan guru pada peerapan model Think Pair and Share berjalan dengan
sangat baik dan sesuai dengan harapan peneliti, semua kegiatan yang telah disusun oleh peneliti
bisa diterapkan di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung, hal itu berpengaruh
terhadap tuntasnya nilai evaluasi siswa yang telah ditentukan sekolah. Seperti yang telah
dipaparkan pada perencanaan dan tindakan pelaksanaan dari pembelajaran pada kegiatan awal
siswa sudah antusias dan bersemangat dalam belajar dan siswa juga sudah memahami materi dan
model dari pembelajaran Think Pair and Share, pada saat pembagian kelompok siswa tidak perlu
di atur lagi seperti yang terjadi pada siklus I dan siklus II pada siklus ini siswa langsung duduk
dengan sendirinya berdasarkan nama yang telah peneliti sebutkan. Pada siklus ini siswa sudah
terlibat aktif dalam pembelajaran dimulai dari menerima materi pembelajaran dari guru,
mengemukakan pendapat, bertanya, dan mempresentasikan hasil kerja mereka semua hal
tersebut sudah melibatkan siswa sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif
dan menyenangkan.
Menurut observer pada siklus III guru lebih mudah menguasai siswa artinya terciptanya
suasana yang penuh keakraban antara guru dan siswa, pada siklus ini pun materi lebih muah
dijelaskan dan siswa lebih cepat memahami dengan adanya bantan media yang ditampilkan guru.
Di samping itu keberhasilan siklus III ini juga bisa kita lihat dari lembar observasi siswa
dan guru yang dinilai langsung oleh observer, lembar kegiatan ini berisi tentang kegiatan yang
dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung.
d. Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan pada tindakan pembelajaran siklus III, telah dianalisis
bahwa melalui model pembelajaran Think Pair and Share dapat meningkatkan hasil belajar

siswa kelas IV SD N 1 Beureunuen. Semua siswa telah mencapai nilai ketuntasan klasikal 85%.
Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa sudah optimal dan berhasil terlaksana yakni pada saat
proses pembelajaran siswa terlibat lebih aktif, bersemangat, dan saling membantu dalam
kelompok untuk memperolah nilai yang memuaskan, pada siklus III telah mencapai nilai klasikal
yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pembelajaran dihentikan hanya sampai siklus III.
B. Pembahasan
1. Siklus 1
Pembelajaran pada siklus I yang dilaksanakan dengan tema hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku dengan materi akar dan bunga tanpa menggunkan model pembelajaran
Think Pair and Share, dalam pembelajaran ini guru lebih aktif dengan siswa hanya sebagian
siswa yang berani bersuara artinya bertanya dan mengeluarkan pendapat, sedangkan sebagian
siswa lain masih memilih diam, hal ini dikarenakan belum terciptanya suasana keakraban antara
guru dan siswa.
Berdasarkan pengamatan peneliti pada siklus I hal yang membuat siklus ini tidak berhasil
karena sebagian siswa masih belum paham betul maksud dari materi pembelajaran karena belum
adanya media yang menjelaskan secara konkrit makna dari materi pembelajaran yang diberikan,
hal itu terlibat dari pembagian LKS pada siklus ini siswa hanya menjawab sebagian dari soal
yang diberikan dan bahkan ada juga yang menjawab soal yang diberikan semua oleh peneliti tapi
peserta didik tidak menjawab tepat seperti jawaban yang peneliti inginkan atau seperti yang
terdapat dalam buku paket pembelajaran. Sehingga kategori ketuntasan belajar siswa siklus I
kurang memuaskan.
Dalam hal ini pembelajaran siklus I belum berhasil, pada siklus I peneliti belum
sepenuhnya dapat melibatkan siswa belajar aktif atau mngambil perannya dalam pembelajaran,
sehingga dibutuhkan kreativitas dan kemahiran peneliti untuk melakukan pendekatan dengan

siswa agar pembelajaran dapat lebih bermakna.Pada siklus I ini masih ada siswa yang
memperoleh nilai di bawah nilai ketuntasan minimal.
2. Siklus II
Pembelajaran pada siklus II yang dilaksanakan dengan tema hewan dan tumbuhan di
lingkungan rumahku dengan materi daun dan batang menggunakan model pembelajaran Think
Pair and Share, dalam pembelajaran ini beberapa siswa mulai aktif walaupun siswa yang aktif
masih jauh dari yang diharapkan, artinya masih ada sebagian siswa yang memilih diam, hal ini
dikarenakan belum terciptanya suasana keakraban antara guru dan siswa.
Berdasarkan pengamatan peneliti pada siklus II hal yang membuat siklus ini tidak
berhasil karena siswa baru pertama kali bermain dengan model pembelajarann Think Pair and
Share jadi pesrta didik masih sedikit bingung, walaupun model ini sangat menyenangkan karena
siswa masih belum paham betul aturan mainnya sehingga membuat sebagian siswa tidak tuntas
dalam belajar.
Model pembelajaran Think Pair an Share pada siklus II belum berhasil, pada siklus II
peneliti belum sepenuhnya dapat melibatkan siswa belajar aktif atau mengambil perannya dalam
pembelajaran, sehingga dibutuhkan kreativitas dan kemahiran peneliti untuk melakukan
pendekatan dengan siswa agar pembelajaran dapat lebih bermakna. Pada siklus II ini masih ada
siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai ketuntasan minimal yaitu masih ada siswa yang
memiliki nilai 50.kategori kegiatan siswa dan guru pada siklus II adalah baik.
3. Siklus III
Pada siklus III masih menggunakan tema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku
dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair and Share. Pada siklus ini peneliti
melakukan beberapa perubahan untuk melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Perubahannya

mencakup, peneliti menggunakan media pembelajaran untuk membuat siswa lebih cepat paham
materi pembelajaran, pada awal pembelajaran guru bercerita untuk membangkitkan semangat
siswa dalam pembelajaran dan agar terciptanya suasana keakraban antara guru dan siswa, dan
juga peneliti menyediakan reward atau hadiah kecil bagi siswa yang aktif dalam kelompok dan
aktif dalam mempresentasikan hasil kerja mereka.
Pada siklus ini suasana belajar sangat aktif dan menyenangkan, tidak ada lagi siswa yang
pasif mereka berlomba-lomba
lomba dalam pembelajaran karena adanya reward yang disediakan
peneliti di akhir pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata
rata
yaitu 82,64
dibandingkan
ibandingkan dengan siklus I yaitu 63,97 dan siklus II 72,5 secara keseluruhan peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus III berhasil sebagaimana direncanakan
pada awal. Sehingga pada siklus III ini kategori aktivitas guru dan siswa
siswa sudah sangat baik.
Perbandingan nilai ketuntasan siswa bisa dilihat pada bagan perbandingan struktur
diagram batang di bawah ini:
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100
79,41

Siklus I
Siklus II

29,41

Siklus I

Siklus II

Siklus II

Siklus III

Berdasarkan stuktur bagan di atas bisa dijelaskan bahwa pada siklus I ketuntasan belajar
siswa sebanyak 10 orang dengan persentase 29,41 % sedangkan yang tidak tuntas 24 orang
dengan persentase 70,58 %. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa sebanyak 27 orang
o
dengan

persentase 79,41 % sedangkan yang tidak tuntas 7 orang dengan persentase 20,58 %. Pada siklus
III ketuntasan belajar siswa terdiri dari 100 % dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 0 % atau
tidak ada.Sehingga pembelajaran diberhentikan pada siklus III.dengan hasil dari setiap siklus
yang semakin meningkat maka penelitian diberhentikan sampai siklus III karena semua siswa
sudah mencapai nilai ketuntasan belajar yang ditentukan sekolah.
Dengan dimikian peningkatan nilai tersebut dapat membuktikan bahwa penerapan model
Think Pair and Share pada materi hewan dan tumbuhan di lingkugan rumahku dapat
meningkatkan hasil blajar siswa kelas IV SD N 1 Beureunuen.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisis data danpembahasanhasildaripenelitianmakadapatdisimpulkanbahwa:
1. Pada siklus I belum menerapkan model Think Pair and Share

penggunaannya masih

konvesional pada materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dilakukan dengan cara
mengajukan pertanyaan tentang akar, dua bentuk akar, dua contoh tanaman akar gantung, pelekat,
akar tunjang, dan akar napas, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna serta menyebutkan
bagian-bagian dari bunga sempurna. Pada siklus I memperolehnilai rata-rata 63,97%, siswa yang
tuntas 29,41% dan yang belum tuntas 70,58%.

2. Pada siklus II peneliti menerapkan model Think Pair and share dilakukan pada materi hewan
dan tumbuhan di lingkungan rumahku tentang daun dan batang yang diamati dihalaman sekolah,
warna dan jenis batang yang diamati, meliputi nama tanaman, bentuk daun, jenis batang, dan
warna batang, serta tentang kegunaan batang dan fungsi daun. Pada siklus II memperoleh nilai
rata-rata 72,5%, siswa yang tuntas 79,41% dan yang belu tuntas 20,58%.
3. Pada siklus III peneliti menggunakan Model Think Pair and Share dilakukan pada materi hewan
dan tumbuhan di lingkungan rumahku tentang pengertian biji, tumbuhan yang berbiji satu, berbiji
dua, menyebutkan kata lain dari kecambah, menyebutkan salah satu pertumbuhannya dari biji,
dan contoh tanaman dari dikotil dan monokotil. Pada siklus III nilai rata-rata 82,64%, siswa yang
tuntas 100% dan siswa yang tidak tuntas 0%.

B. Saran
Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu diharapkan kepada guru
untuk dapat menerapkan model Think Pair and Share dalam proses pembelajaran, karena dengan model
Think Pair and Share tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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