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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan  dan hasil 
belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui strategi 
pembelajaran Think Pair Share bagi siswa kelas IV SD Negeri 03 Ngemplak. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas IV  SD Negeri 03 Ngemplak. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi.Teknik analisis data digunakan dengan analisis yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan mengalami peningkatan yaitu: 1) peningkatan keaktifan siswa 
yang meliputi: a) peningkatan keaktifan perhatian siswa ketika mendengarkan 
penjelasan guru pada kondisi awal sebanyak11 siswa (55%), 14 siswa (70%) 
pada siklus I, 18 siswa (90%) pada siklus II. b) siswa yang aktif dalam berdiskusi 
pada kondisi awal sebanyak 10 siswa (50%), 12 siswa (60%) pada siklus I, 19 
siswa (95%) pada siklus II. c) siswa yang aktif mengajukan pertanyaan pada 
kondisi awal  sebanyak 8 siswa (40%), 11 siswa (55%) pada siklus I, 17 siswa 
(85%) pada siklus II. d) keaktifan siswa saat menjawab pertanyaan pada  kondisi 
awa sebanyak 8 siswa (40%), 10 siswa (50%) pada siklus I, 15 siswa (75%) pada 
siklus II. e) keaktifan siswa saat mengemukakan pendapat pada kondisi awal 
sebanyak 5 siswa ( 25%), 9 siswa (45%) pada siklus I, 15 siswa (75%) pada siklus 
II. 2) peningkatan hasil belajar yaitu sebelum adanya tindakan kelas hasil belajar 
siswa yang diatas KKM sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (45%), 13 siswa 
(65%) pada siklus I, dan 17 siswa (85%) pada siklus II. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pembelajara Pendidikan Kewarganegaraan melalui 
penerapan strategi Think Pair Share dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 
kelas IV yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Kata kunci : think pair share, keaktifan belajar 

 

 

ii 



4 
 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi saat ini tingkat kualitas pendidikan suatu negara 

sangat mempengaruhi tingkat kemajuan suatu negara. Jika pendidkan suatu 

negara kualiatasnya rendah maka kemajuan Negara tersebut juga rendah. 

Sedangkan jika pendidikan suatu Negara  baik maka tingkat kemajuan Negara 

tersebut juga baik. Setiap Negara berupaya meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan serta mengadakan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi  berbagai 

masalah pendidikan agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dan 

mampu menghadapi persaingan global di dunia. Serta untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik yang mampu berdaya saing. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pendidikan ada yang bersifat formal dan informal. Pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dari Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Pendidikan formal biasanya dilaksanakan di sekolah. Sekolah 

merupakan tempat berlangsungya pendidikan atau proses pembelajaran. 

Sekolah menyediakan sarana dan prasarana terjadi proses pembelajaran. 

Dimana disekolah proses pembelajaran ada siswa yang sebagai menerima 

ilmu atau mencari ilmu dan ada guru yang sebagai pengantar dalam 

penyampaian ilmu.  
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Keberhasilan proses pembelajaran di pengaruhi oleh tingkat 

kemampuan guru, siswa, penerapan strategi pembelajaran dalam proses 

pembelajaran. Guru mempunyai peranan penting dalam membangun dan 

mengondisikan situasi belajar yang menarik dan menyenangkan. Jika proses 

pembelajaran berlangsung sangat menarik maka siswa tidak akan bosan dan 

sangat tertarik dan jika proses pembelajaran membosankan maka siswa akan 

merasa bosan dan tidak bisa menangkap materi yang disampaikan oleh guru. 

Keaktifan peserta didik dalam menjalani kegiatan pembelajaran merupakan 

salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Aktivitas 

merupakan asas yang terpenting dari asas-asas didaktik kerena belajar sendiri 

merupakan suatu kegiatan dan tanpa adanya kegiatan tidak mungkin seseorang 

belajar. 

Dalam pembelajaran PKn masih belum mencapai tujuan yang ingin 

diharapkan. Hal itu terjadi karena adanya situasi pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang membosankan dan tidak adanya kondisi yang saling 

berinteraksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Masih 

ditemukan beberapa kendala yang menghambat keaktifan siswa diantaranya 

siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran terlihat dari rendahnya 

keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, mengerjakan soal-soal latihan 

di depan kelas, mengemukakan pendapat atau ide, menjawab pertanyaan, 

menyanggah atau menyetujui ide tema. 

Permasalahan yang umum terjadi di SD Negeri 03 Ngemplak 

Karangpandan adalah rendahnya tingkat keaktifan siswa. Berdasarkan hasil 

pengamatan pada saat pembelajaran Pkn ditemukan hanya 42 % siswa yang 

aktif dan 58% siswa yang pasif dan kurang berinteraksi sehingga akan 

berdampak pada hasil belajar siswa yang memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) mencapai 45% dan yang belum memenuhi KKM 

mencapai 55% siswa.  

Untuk mengatasi hal tersebut seorang guru harus pandai-pandai dalam  

memilih strategi pembelajaran yang cocok untuk melibatkan siswa secara aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga terjadi hubungan timbale\ 

2 



6 
 

 
 

balik antara guru dan siswa. Salah satu strategi yang mengaktifkan siswa 

dalam proses pembelajaran yaitu strategi pembelajaran TPS (Think Pair 

Share). Strategi  Pembelajaran Think Pair  Share menggunakan metode 

diskusi berpasangan yang saling bertukar pikiran dan  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. 

Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa 

lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum 

disampaikan di depan kelas. Selain itu, Think Pair Share (TPS) juga dapat 

memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas. Think Pair Share (TPS) sebagai salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, 

dan sharing. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran 

(teacher oriented), tetapi justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan 

memahami konsep-konsep baru (student oriented). 

Langkah-langkah pembelajaran Think Pair Share adalah sebagai 

berikut:  

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang 

disampaikan guru 

3. Siswa diminta berpasangan dengan sebelahnya (  kelompok 2 orang ) dan 

mengutarakan hasil pemikiran masing-masing.  

4. Guru memimpin 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 siswa 

6. Guru dan siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari. 
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Setiap kegiatan mempunyai tujuan yang ingin di capai, karena tujuan 

merupakan sasaran yang ingin dicapai sekaligus sebagai pengarah aktivitas 

dan usaha yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa kelas IV SD N 03 

Ngemplak dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  melalui 

strategi  pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share.. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD N 03 

Ngemplak mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran melalui strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.  

 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dimana peneliatian ini dilakukan melalui beberpa siklus. Di dalam 

Penelitian Tindakan Kelas peneliti berkerjasama dengan guru dan kepala 

sekolah. Penelitian Tindakan Kelas ini dimaksudkan untuk mengatasi 

masalah-masalah yang terdapat pada proses pembelajaran dikelas dan 

memperbaiki mutu pembelajaran dikelas. 

Menurut Kusumah Wijaya (2010: 9) Penelitian Tindakan Kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri denagan 

cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, dan (3) merealisasikan tindakan 

secara kolaboratif dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru, 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Tujuan utama PTK adalah memecahkan masalah nyata yang terjadi 

di kelas. PTK ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru di dalam 

kelas untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan 

pengembangan profesinya, menurut Kunandar (2008 : 45) 
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2. Setting Penelitian  

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Dasar 03 

Ngemplak pada Siswa Kelas IV. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak 

persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan 

akan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak akhir bulan 

November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.   

a. Observasi  

Menurut Rubiyanto (2011:68) Metode pengumpulan data 

observasi adalah cara pengumpulan data dengan jalan mengamati 

langsung terhadap objek yang di teliti.  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian menurut Margono 

(dalam Rubiyanto, 2011:68). Dalam definisi ini dua hal yang sangat 

penting ialah pengamatan dan pencatatan, artinya begitu fenomena 

(gejala) yang diinginkan nampak segera di catat. 

Observasi yang dilakukan peneliti antara lain mengamati proses 

pembelajaran yaitu aktivitas belajar siswa seperti perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru, saat bediskusi, mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat. Disamping itu 

mengamati tindak mengajar guru dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

 

b. Wawancara  

Menurut Rubiyanto (2011:67) wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung 

berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan responden menjawab 

secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah tatap muka antara 
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interviewer dan interviewee. Agar interviewee dapat memberikan 

jawaban yang obyektif diperlukan hubungan baik antara keduanya.  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan guru dan 

siswa kelas IV SD 03 Ngemplak Karangapandan Karanganyar. 

 

c. Tes  

Menurut Kusumah Wijaya (2010:78) tes merupakan alat 

pengukur data yang berharga dalam penelitian. Tes ialah seperangkat 

rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk 

mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. 

Menurut Arikunto (dalam Banuwati, 2012: 45), ”Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes 

uraian.  Teknik tes digunakan untuk mendapatkan nilai siswa 

mengenai hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada setiap siklus. 

 

d. Dokumentasi  

Menurut Moleong (2007:216) dokumen adalah setiap bahan 

tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena 

adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan. Dokumen biasanya 

dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk daftar 

pengumpulan data tentang daftar nama siswa, nilai PKn kelas IV 

sebelum tindakan dan profil sekolah. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan Analysis Interactive Model dari 

Miles dan Huberman ( dalam Sugiyono, 2005 : 91) yang membagi 

kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: data collection, data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Langkah-langkah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman 

sebagaimana dikutip oleh Patilima (2005: 97-100) adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dilokasi penelitian 

dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan 

untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 

pengumpulan data berikutnya. 

b. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada dilapangan landsung dan 

diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian 

reduksi data dimulai sejakpeneliti mulai memfokuskan wilayah 

penelitian 

c. Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan penelitian dilakukan. Dalam penyajian data 

diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan. 

d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti 

harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung 

dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab 

akibat. 

 

C. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan  belajar 

siswa mulai dari kondisi pra siklus, kemudian dilakukan siklus I dan siklus II. 

Menurut (Rohani:2010) yang menyatakan bahwa kunci pokok suatu suatu 

pengajaran menuntut keaktifan siswa tidak hanya guru saja. Hal ini sejalan 

dengan pendapat (Rusman (2010 : 324) pembelajaran aktif adalah pendekatan 
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pembelajaran yang lebih banyak menekankan dan melibatkan aktivitas siswa 

dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan di 

kaji dalam proses pembelajaan dikelas, sehingga mereka mendapatkan 

berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan 

kompetensinya.   

Berdasarkan penelitian dari setiap siklus, maka keaktifan belajar siswa 

terus meningkat secara bertahap sehingga memenuhi indikator pencapaian. 

Indikator keaktifan antara lain perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan 

guru, keaktifan berdiskusi, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat. Peningkatan keaktifan belajar siswa ini juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan  

Dalam pelaksanaan siklus I dan siklus II guru menerapkan strategi 

Think Pair Share untuk meningkatkan keaktifan  belajar siswa pada 

pembelajaran PKN kelas IV SD. Pada kondisi pra siklus kondisi keaktifan 

belajar setiap indikatornya perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan guru 

mencapai 55%, keaktifan berdiskusi 50%, mengajukan pertanyaan 40%, 

menjawab pertanyaan 40% dan mengemukakan pendapat 25%.  Dan hasil 

belajar siswa hanya mencapai 45% siswa yang memenuhi nilai KKM atau 

tuntas. 

Dengan kondisi diatas maka dilakukan pelaksanaan siklus 1 melalui 

penerapan strategi Think Pair Share keaktifan belajar siswa meningkat 

perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan guru mencapai 70%, keaktifan 

berdiskusi 60%, mengajukan pertanyaan 55%, menjawab pertanyaan 50% dan 

mengemukakan pendapat 45%.  Dan hasil belajar siswa sudah mencapai 

65%% siswa yang memenuhi nilai KKM atau tuntas. 

Berdasarkan pada hasil dari pelaksanaan siklus 1, keaktifan belajar 

siswa telah meningkat namun peningkatan tersebut belum memenuhi indikator 

pencapaian yang telah ditentukan. Usaha dalam memenuhi indikator 

pencapaian maka dilanjutkan ke siklus 2. Pada siklus 2 melalui penerapan 

strategi pembelajaran Think Pair Share peningkatan keaktifan belajar 

perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan guru mencapai 90%, keaktifan 
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berdiskusi 95%, mengajukan pertanyaan 85%, menjawab pertanyaan 75% dan 

mengemukakan pendapat 75%, sedangkan nilai siswa yang telah mencapai 

KKM sebanyak 17 siswa atau 85% dari seluruh jumlah siswa. Oleh karena itu, 

pelaksanaan penelitian berhenti pada siklus 2 karena keaktifan belajar siswa 

telah meningkat dan memenuhi indikator pencapaian. 

 

D. SIMPULAN  

Proses pembelajaran PKn melalui strategi Think Pair Share dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas IV SD N 03 Ngemplak 

Karangpandan Karanganyar. Peningkatan keaktifan belajar siswa tersebut 

tersebut terjadi setelah guru dan peneliti melakukan beberapa upaya 

peningkatan keaktifan siswa pada pelajaran PKn  pada dengan menerapkan  

strategi pembelajaran Think Pair Share.   
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