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ABSTRAK 

 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR  IPS  MELALUI PEMBELAJARAN 

THINK PAIR SHARE ( TPS ) PADA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI PEGANDAN 02 TAHUN AJARAN 

2012/2013 

 

Anung Ifana. A54E090080. Program Studi Pendidian Guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2012.  halaman.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 

IV dengan metode Think Pair Share (TPS).Subyek penelitian adalah guru dan 

siswa kelas IV SDN Pegandan 02 yang berjumlah 28 siswa.Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa dan guru.Bentuk penelitian ini adalahPenelitian 

TindakanKelas (PTK).Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 

observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, observasi,  dan dokumentasi.Teknik 

uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi metodologis dan trianggulasi 

sumber data.Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang 

terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, 

penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan 

penyusunan rencana.Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-

masing siklusterdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi.   

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam hasil belajar 

IPSsiswa.Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan 

nilai siswa dalam  pembelajaran IPS yang meningkat dari siklus I dan  siklus II. 

Pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

sebesar 78,57% atau 22 siswa dan pada siklus II sebesar 89,57% atau 25. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan  penerapan metode Think Pair Share (TPS) mampu 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV. 

 

Kata kunci : hasil belajar IPS, metode think pair share 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar, 

tidak ditentukan dari luar. Berhasilnya suatu tujuan pendidikan tergantung 

pada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa. Seorang 

guru dituntut untuk teliti dalam memilih dan menerapkan metode mengajar 

yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang mampu menciptakan hasil belajar yang efektif 

merupakan tugas dan kewajiban guru. 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti 

diketemukan bahwa nilai mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri Pegandan 

02 pada tahun ajaran 2012/2013 masih rendah. Terbukti dari 28 orang 

siswa hanya 57 % siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) dan 7 % mendapat nilai sesuai dengan KKM yang 

telah ditetapkan  sedangkan sisanya masih dibawah KKM. 

Hal ini terjadi karena pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar  

(SD) sekarang ini, pada umumnya guru masih mendominasi kelas dengan 

metode mengajar konvensional, sehingga siswa cenderung pasif. Keadaan 

tersebut mengakibatkan siswa cenderung pasif dan suasana belajar menjadi 

kurang interaktif  yang akhirnya hasil akhirnya nilai yang diperoleh  siswa 

dalam suatu pembelajaran kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal             

( KKM ). 

Untuk mengatasi hal tersebut maka guru harus mengubah 

pembelajaran yang semula dengan metode konvensional diganti dengan 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share ( TPS ) dalam pembelajaran 

IPS. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri Pegandan II Tahun Pelajaran 2012/2013. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat maka penelitian ini akan 



 6   
 

dilaksanakan melalui pemberian tindakan kelas, dimana peneliti akan 

berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diharapkan, peneliti 

membatasi pokok permasalahan pada : 

1. Pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Pegandan 02 Tahun Ajaran 

2012/2013. 

2. Model pembelajaran yang digunakan TPS (Think Pair Share). 

3. Peningkatan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran TPS (Think 

Pair Share). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

masalah penelitian ini adalah “ Apakah melalui pembelajaran kooperatif 

model TPS ( Think Pair Share ) dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 

siswa kelas IV SD Pegandan 02 pada tahun ajaran 2012/2013 ini?” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas , penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan umum 

Tujuan penelitian yang diharapkan adalah penelitian ini dapat 

dijadikan masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV melalui pebelajaran  kooperatif model TPS 

( Think Pair Share ). 

2. Tujuan khusus 

Untuk  meningkatkan hasil belajar IPS dengan pembelajaran TPS  

 ( Think Pair Share ) ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri Pegandan II pada tahun ajaran 2012/2013. 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Belajar IPS 

1. Pengertian Pembelajaran 
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Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar 

dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran 

formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di 

dalam kelas. 

2. Aspek-Aspek Pembelajaran IPS 

Sedangkan aspek dalam pembelajaran IPS menurut Jarolimek 

(1993:8) mengharapkan bahwa pendidikan Pengetahuan Sosial hendaknya 

mampu mengembangkan aspek pengetahuan dan pengertian (knowledge and 

understanding), aspek sikap dan nilai (attitude and value) serta aspek 

ketrampilan (skill) pada diri siswa. Aspek pengetahuan dan pengertian 

berkaitan dengan pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman siswa tentang 

dunia dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, aspek sikap berkaitan dengan 

pemberian bekal mengenai dasar-dasar etika dan norma yang nantinya 

menjadi orientasi nilai dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan aspek 

ketrampilan meliputi ketrampilan sosial dan ketrampilan intelektual agar siswa 

tanggap terhadap permasalahan sosial disekitarnya dan mampu bekerjasama 

dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan 

tindak mengajar yang diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari 

sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang merupakan 

bukti dari usaha yang telah dilakukan.  

Menurut Sudjana (1990:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Berdasarkan pengalaman tersebut siswa yang telah melakukan 

kegiatan belajar akan mampu mengalami perubahan yaitu adanya 

kemampuan-kemampuan yang tadinya tidak ada menjadi ada. 

Kemampuan-kemampuan inilah yang dinamakan hasil belajar. 
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan. Menurut Slameto (2003:54-72), faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah : 

a. Faktor-faktor Internal 

- Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh). 

- Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan). 

b. Faktor-faktor Eksternal 

- Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

latar belakang kebudayaan) 

- Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, tugas rumah) 

- Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat) 

Menurut Caroll dalam R. Angkowo & A. Kosasih (2007:51), bahwa 

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (1) bakat belajar, (2) 

waktu yang tersedia untuk belajar, (3) kemampuan individu, (4) kualitas 

pengajaran, (5) lingkungan. 

B. Pembelajaran Model TPS (Think Pair Share) 

1. Pengertian Pembelajaran Model TPS 

Model Think-Pair-Share tumbuh dari penelitian pembelajaran 

kooperatif, model Think-Pair-Share dapat juga disebut sebagai model belajar-

mengajar berpasangan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Frank 

Lyman dari Universitas Maryland pada tahun 1985 (Think-Pair-Share) 

sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. 
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Model Pembelajaran Think-Pair-Share menggunakan metode diskusi 

berpasangan yang dilanjutkan dengan diskusi pleno. Dengan model 

pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa 

juga belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada 

materi/tujuan pembelajaran (Lie, 2002). 

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Model TPS (Think Pair Share) 

TPS memiliki prosedur belajar yang terdiri atas siklus regular dari 

aktivitas pembelajaran kooperatif. Namun, tahapan TPS dimasukkan sebagai 

tahapan review setelah siswa bekerja dalam tim.  

Tahap utama dalam pembelajaran Think-Pair-Share menurut Ibrahim (2000: 

26-27) adalah sebagai berikut:  

Tahap 1 : Thingking (berpikir)  

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara 

mandiri untuk beberapa saat. 

Tahap 2 : Pairing (berpasangan) 

 Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa 

yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap anggota 

pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikiran mereka dengan 

mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling meyakinkan, atau 

paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk berpasangan.  

Tahap 3 : Sharing (berbagi)  

 Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan 

seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan berbagi 

dalam seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan yang secara 

sukarela bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran 

pasangan demi pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah mendapat 

kesempatan untuk melaporkan. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Model TPS 

Kelebihan Pembelajaran Model TPS : 
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Pembelajaran TPS dapat mengembangkan kemampuan 

mengungkapkan ide-ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan 

membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Membantu siswa untuk 

respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta 

menerima segala perbedaan. Siswa dapat mengembangkan kemampuan 

untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri dan menerima umpan balik. 

Interaksi yang terjadi selama pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

dan memberi rangsangan untuk berpikir sehingga bermanfaat bagi proses 

pendidikan jangka panjang. 

Pembelajaran TPS juga mengembangkan keterampilan, yang 

sangat penting dalam perkembangan dunia saat ini. Pembelajaran TPS bisa 

mengajarkan orang untuk bekerja bersama-sama dan lebih efisien. Dengan 

bekerjasama, dua orang dapat menyelesaikan sesuatu lebih cepat. 

Kekurangan Pembelajaran Model TPS : 

Kekurangan pembelajaran model TPS sering didapatkan pada 

siswa-siswa yang malas. Biasanya dengan bekerjasama dalam TPS yang 

diberikan adalah untuk dua orang. Kelemahan yang diperoleh adalah jika 

pasangan siswa tidak memahami informasi sama sekali, siswa dapat 

diperlambat, hanya karena dia harus menjelaskan semua materi sebelum 

dia benar-benar dapat memulai menyelesaikan masalah atau melakukan 

instruksi yang diberikan. 

Pembelajaran TPS adalah memaksa siswa, untuk siswa yang malas 

dipasangkan dengan siswa yang ambisius sehingga memaksa ia untuk aktif 

mengikuti rekannya tersebut (Hartina, 2008:12). Siswa lebih banyak 

menghabiskan waktu dalam perbedaan daripada waktu yang digunakan 

dalam melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. 

Metode ini membutuhkan banyak waktu karena terdiri dari 3 (tiga) 

langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa yang meliputi tahap 

think, pair, share (Ibrahim: 2000). Untuk mengatasi hambatan dalam 

penerapan metode kooperatif think pair share yaitu guru akan berkeliling 

kelas dengan mengingatkan kembali tahap-tahap yang harus siswa lalui.  
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METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah 

SD Negeri Pegandan 02, Margorejo, Pati. Sekolah ini merupakan salah 

satu sekolah dasar di desa pegandan yang berada di kaki Gunung Pati 

Ayam Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Walaupun bukan 

merupakan sekolah unggulan tetapi sekolah ini menyimpan bibit unggul 

siswa-siswinya yang dapat ditingkatkan kemampuan akademiknya. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan 

Agustus 2012, dengan rincian sebagai berikut : 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Penyusunan 

Proposal 

 v               

2. Pengesahan  

Proposal 

  v              

3. Perijinan    v             

4. Penyusunan 

Instrumen 

    v v           

5. Pelaksanaan 

- Siklus 1 

- Siklus 2 

      

 

 

v 

 

 

 

v 

        

6. Penyusunan 

Landasan Teori 

       v v        

7. Penyusunan Draf 

Laporan 

          v v     

8. Pengesahan dan 

Ujian 

            v    

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Hopkins dalam Masnur Muchlis (2009 : 8) PTK adalah suatu bentuk kajian 

yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk 
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meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakannya dalam 

melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam 

praktik pembelajaran. 

PTK merupakan tindakan pemecahan masalah yang pelaksanaan 

tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan 

tindakan (planning), pemberian tindakan (action), pengumpulan data 

(observing) dan refleksi (reflecting). Tahap-tahap penelitian dalam masing-

masing tindakan terjadi secara berulang dan akhirnya menghasilkan beberapa 

tindakan kelas. 

 

C. Subjek dan Obejek Penelitian 

Siswa kelas IV SD Negeri pegandan 02 pada tahun ajaran 2012/2013 ini 

berjumlah 28 siswa. Terdiri atas siswa laki-laki 19 orang dan siswa perempuan 

9 orang. Pada tahun ajaran 2012/2013 ini guru yang ada di SD Negeri 

Pegandan 02 ada 9 orang yang terdiri dari 6 orang guru kelas dan 3 orang guru 

mapel.  

D. Data dan Sumber Data 

Data yang dapat menunjang dalam penelitian ini adalah data tentang hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pegandan 02 pada tahun ajaran 

2012/2013. Dengan pembelajaran secara konvensional, hasil belajar siswa 

untuk mata pelajaran IPS masih rendah dan belum dapat mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan berdasarkan model Kemmis 

dan Mc Taggart dalam beberapa siklus, dimana setiap siklus terdiri dari empat 

langkah yaitu : 

1. Planning (perencanaan) 

2. Acting (pelaksanaan) 

3. Observing (pengamatan) 

4. Reflecting (refleksi) 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas secara rinci diuraikan sebagai berikut : 
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1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

2) Manyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

3) Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

4) Menyiapkan lembar penilaian. 

5) Membuat lembar observasi 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

           Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP 

mata pelajaran IPS. Pelaksanaan tindakan yaitu praktek pembelajaran yang 

sebenarnya berdasarkan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya, 

namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana suatu tindakan 

yang diputuskan mengandung resiko karena terjadi dalam situasi nyata, 

oleh karenanya rencana tindakan harus bersifat sementara dan fleksibel 

serta siap dilakukan perubahan sesuai apa yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan di lapangan sebagai usaha menuju perbaikan. Pelaksanaan 

tindakan dilakukan selama dua minggu terbagi dalam dua putaran. 

c. Tahap Observasi 

              Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan tindakan terkait. 

Observasi yang cermat dibutuhkan karena tindakan selalu akan dibatasi oleh 

kendala realistis, dan semua kendala tersebut belum pernah dilihat dengan 

jelas pada waktu lalu. Observasi ini bersifat responsive, fleksibel dan 

terbuka untuk mencatat hal-hal yang tak terduga. 

d. Tahap Analisis dan Refleksi 

             Refleksi dalam penelitian tindakan kelas adalah upaya mengkaji apa 

yang telah terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil 

dituntaskan dengan tindakan yang dilakukan.Refleksi itu digunakan untuk 

menetapkan lebih lanjut dalam mencapai tujuan PTK. Guru dan peneliti 

secara bersama-sama membahas dan mendiskusikan pelaksanaan penerapan 

pendekatan PTS dan hasil pembelajaran. Kekurangan-kekurangan dan hasil 
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pembelajaran yang ditemukan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

siklus II. Apabila dalam siklus pertama peneliti belum berhasil maka 

peneliti melaksanakan siklus kedua. 

2. Siklus II 

             Siklus II dilaksanakan setelah mengetahui hasil dari siklus I. Siklus 

II merupakan tindak lanjut dari siklus I, apabila siklus II belum 

menunjukkan keberhasilan maka dapat dilanjutkan pada siklus ke III dan 

seterusnya hingga tujuan telah tercapai. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

                 Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Margono (dalam 

Rubino Rubiyanto, 2009:75) mendefinisikan observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang 

nampak pada objek penelitian. Observasi berpedoman pada aktifitas 

siswa SD Negeri Pegandan 02 yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Tes 

                Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, dan intelegensi kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 29). Tes dilaksanakan pada akhir setiap siklus. Tes 

pertama dilaksanakan pada akhir siklus 1 dan tes kedua dilaksanakan 

pada akhir siklus 2. Sedangkan, materi tes disesuaikan dengan 

eksperimen. 

3. Catatan Lapangan 

        Menurut Bogdan dan Biklen (1982) catatan lapangan 

merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, 

dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif (Moloeng, 2005:153). Dalam 

penjelasan yang lebih lengkap mengenai pemahaan Idrus berkenaan 
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dengan pendapat Bogdan dan Binklen (1982) tentang makna catatan 

lapangan di atas, ia memahaminya sebagai hasil observasi atau 

wawancara yang bermakna lebih kolektif, karena terdiri dari catatan 

lapangan yang dibuat oleh peneliti sendiri, dan ditambahkan dengan 

hasil karya orang lain yang berupa transkrip wawancara, dokumen 

resmi yang ada, statistik resmi, gambar, foto, rekaman video, ataupun 

catatan resmi lainnya yang dikeluarkan pihak yang terkait dengan 

situasi fokus penelitian (Idrus,2007:85).  

Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk 

merangkum perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran yang 

tidak terdapat dalam pedoman observasi, sehingga catatan lapangan 

hanya sebagai pelengkap data. 

4. Wawancara 

Menurut Suharsini Arikunto (2001: 30) ,wawancara adalah 

suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban 

dari responden dengan jalan tanya jawab. Berdasarkan uraian di atas 

peneliti mengajukan pertanyaan pada guru atau teman sejawat untuk 

memantapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

pembelajaran. 

5. Dokumentasi 

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus umum Bahasa Indonesia. 

(2007): Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-

bukti dan keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar dan 

gambar-gambar). Badudu, Js. Kamus umum Bahasa Indonesia 

(1976): Dokumentasi adalah semua tulisan yang dikumpulkan dan 

disimpan yang dapat digunakan bila diperlukan, juga gambar dan 

foto.  

G. Validasi Data 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data yaitu 

menggunakan teknik triangulasi. Lexy J. Moloeng (2002: 178) 
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menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Triangulasi 

menekankan digunakannya lebih dari satu metode dan banyak sumber 

data termasuk diantaranya adalah sejumlah peristiwa yang terjadi.  

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah 

teknik triangulasi metodologis dan triangulasi sumber data. Menurut 

Potton dalam Sulistyani (2002: 88) triangulasi teknik metodologis atau 

metode adalah penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal. 

H. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah model alur. Teknik 

ini terdiri dari 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Hasil reduksi berupa uraian singkat yang telah digolongkan 

dalam suatu kegiatan tertentu. Sedangkan penarikan kesimpulan 

dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan 

tinggi. Dengan demikian langkah data kualitatif dalam penelitian ini 

dilakukan semenjak tindakan-tindakan dilaksanakan (Sutama: 14). 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan mencari daya serap 

siswa pada pelaksanaan test sebelum tindakan sampai test pada putaran 

II. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan daya serap 

tersebut. Jika daya serap siswa pada test putaran II lebih besar dari daya 

serap pada test sebelum dilakukan tindakan maka kemampuan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran meningkat. 

I. Indikator Keberhasilan 

Komponen-komponen yang menjadi indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata skor hasil belajar IPS siswa mengalami 

peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya dan telah mencapai 

kategori tinggi dengan mencapai ketuntasan belajar minimal 75% dan 

nilai rata-rata >70 sesuai isi indikator kompetensi yang telah ditetapkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan  hasil  penelitian  didapatkan  berdasarkan  analisis  data 

hasil penelitian dan merupakan  kerja  kolaborasi  antara  peneliti  dengan  

guru  kelas dan kepala sekolah yang terlibat dalam proses penelitian ini. Hasil 

diskusi dan dialog  pada  kerja  kolaborasi  memberikan  dorongan  pada  

guru  kelas  untuk melakukan  pembelajaran  yang  dapat  meningkatkan hasil 

belajar IPS kelas IV .  

Dalam  rangka  meningkatkan  hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS tentang peta dan komponen-komponennya,  guru  selalu  melakukan  

pembenahan  pelaksanaan  tindakan pada  proses pembelajaran.  Tindakan  

yang dilakukan oleh guru kelas dalam meningkatkan pembelajaran siswa 

pada mata pelajaran IPS tentang peta dan komponen-komponennya adalah 

dengan metode Think Pair Share (TPS). Tujuannya adalah membantu  siswa  

dalam pembelajaran IPS agar hasil belajarnya meningkat sesuai dengan 

Kriteria Ketutasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 

 

Tabel hasil tindakan 

Setelah dilakukan tindakan, yaitu dengan menggunakan metode 

Think Pair Share (TPS), hasil belajar IPS siswa kelas IV meningkat. 

Berdasarkan  data  hasil  penelitian  pada siklus I dengan penetapan KKM 
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>70 ada 22 siswa yang berhasil mencapai nilai KKM dan pada siklus II 

ada 25 siswa yang berhasil mencapai KKM. Berarti ada kenaikan 10,72%. 

Dengan demikian maka mendukung  diterimanya hipotesis  bahwa  dengan  

metode Think Pair Share (TPS) dapat  meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri Pegandan 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten 

Pati pada tahun ajaran 2012/2013 ini. 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Peningkatan  hasil belajar IPS siswa kelas IV ditunjukkan  dengan  

adanya  peningkatan  jumlah  siswa  yang  tuntas memenuhi KKM >70 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada  siklus  I,  siswa  yang  memenuhi  KKM  adalah  22  siswa  dari  28 

siswa (78,57%). 

2. Pada  siklus  II ,  siswa  yang  memenuhi  KKM  adalah  25  siswa  dari  28 

siswa (89,29%). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas ini 

bahwa : “ Penerapan metode Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 

Hasil Belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pegandan 02 pada tahun ajaran 

2012/2013”. 

 

B.   Implikasi 

Kesimpulan  diatas  memberikan  implikasi  bahwa  dengan 

pembenahan  cara  mengajar  dan  penggunaan  metode  yang  tepat  dan 

bervariasi dari seorang guru akan memberi pengaruh pada kegiatan belajar 

siswa yang  berdampak  pada  kemampuan  siswa menguasai  materi  yang 

diajarkan.  

Penerapan metode Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu 

metode  yang  memiliki  manfaat  dalam  pembelajaran  IPS  untuk membantu  

siswa dalam  mempelajari isi materi pelajaran yang akan dibahas. Dengan  
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metode  Think Pair Share (TPS)  yang diterapkan  dalam  dua  siklus  dapat  

meningkatkan  pembelajaran IPS tentang peta dan komponen-komponennya. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas  yang telah dilaksanakan 

dalam  usaha  untuk  meningkatkan  hasil belajar IPS  siswa  di kelas  melalui 

metode Think Pair Share (TPS),  maka  diajukan  sejumlah  saran  sebagai 

berikut : 

1. Untuk Kepala Sekolah 

a. Hendaknya memfasilitasi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

b. Hendaknya menganjurkan semua guru untuk menggunakan 

pembelajaran yang bervariasi dengan berbagai metode . 

2. Untuk Guru 

a. Hendaknya guru selau inovatif terhadap pembelajaran agar paradigma 

lama bahwa guru mengajar hanya duduk, diam, dengar, catat, hafal 

dapat terkikis. Hendaknya guru menjadi fasilitator dan sumber belajar 

bagi siswa. 

b. Hendaknya mampu memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi 

terhadap peserta didik, sehingga hasil belajarnya menjadi lebih 

optimal. 

c. Melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa yang lambat 

dalam memahami materi pelajaran, sehingga ada kesejajaran dengan 

siswa lain yang lebih pandai. 

d. Melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, 

sehingga dapat segera dicarikan solusinya. 

3. Untuk Peserta Didik  

Hendaknya lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share (TPS) sehingga hasil 

belajar yang diharapkan menjadi lebih baik.  

4. Peneliti Berikutnya 
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Bagi peneliti berikutnya  yang tertarik pada masalah  yang serupa, 

hendaknya mengembangkan  penelitian  ini  dan  melakukan perbandingan  

dengan  metode  yang  lebih  variatif,  sehingga pembelajaran IPS tentang 

peta dan komponen-komponennya dapat  ditingkatkan  melalui  berbagai 

metode yang  inovatif dan kreatif.   
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