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ABSTRAK 

 

STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR PKn ANTARA 

PEMBELAJARAN DENGAN STRATEGI THINK  

PAIR SHARE DAN  PROBLEM BASED  

INTRODUCTION SISWA KELAS IV  

SD NEGERI SOCO 04 TAHUN  

AJARAN 2012/2013 

 
Oleh: 

Priyo Utomo, A510090249, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan hasil belajar 

PKn antara pembelajaran dengan strategi Think Pair Share dan Problem Based 

Introduction siswa kelas IV SD Negeri Soco 04 Tahun Ajaran 2012/2013. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan 

data penelitian ini  menggunakan metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis 

data penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment untuk uji 

validitas, teknik KR-20 untuk uji reliabilitas instrumen, metode Lilliefors untuk uji 

normalitas, dan uji hipotesis menggunakan teknik uji-t. Dari hasil penelitian 

menunjukkan 22 soal valid untuk strategi Problem Based Introduction, dan 22 

soal valid untuk strategi Think Pair Share dari  total 35 butir soal yang disusun, 

dengan kriteria rhitung > rtabel (rhitung >0,381), dan diperoleh nilai koefisien 

reliabilitas KR-20 untuk X1 (strategi PBI) adalah sebesar 0,515 dan untuk X2 

(strategi TPS) yaitu 0,0635. 

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung  sebesar 0,581 

dengan nilai probabilitas signifikansi 0,565. Oleh karena nilai probabilitas 

signifikansinya lebih besar dari nilai taraf signifikansi, yaitu 0,565> 0,05 Dengan 

demikian, dari penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

antara hasil belajar PKn yang diajar menggunakan strategi pembelajaran 

Problem Based Introduction dengan hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan strategi pembelajaran Think Pair Share yaitu 71,95 ˃ 69,37. 

Artinya strategi Problem Based Introduction memberikan pengaruh yang lebih 

besar terhadap hasil  belajar PKn dibandingkan dengan strategi Think Pair 

Share. 

 

 

Kata Kunci : Hasil belajar PKn, Strategi Think Pair Share, Strategi Problem 

Based Introduction. 

 



PENDAHULUAN 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mewarnai dunia 

pendidikan kita dewasa ini. Tantangan tentang peningkatan mutu, relevasi dan 

efektifitas pendidikan sebagai tuntutan nasional sejalan dengan perkembangan dan 

kemajuan masyarakat yang berimplikasi secara nyata dalam program pendidikan, 

kurikulum sekolah dan penerapan strategi pembelajaran yang tepat . Tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik jika programnya didesain secara jelas 

dan aplikatif. Dalam hubungan ini semestinya pendidikan tidak dilaksanakan 

secara sembarangan, melainkan dilakukan secara bijaksana. Pendidikan 

hendaknya merupakan upaya yang betul-betul disadari, jelas landasannya, tepat 

arah dan tujuannya, efektif dan efesien. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai 

haasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003: 2). Perubahan tingkah laku dalam pengertian luas adalah meliputi 

perubahan ketarampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan 

apresiasi yang diperoleh melalui pengalaman yakni interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

Selain perubahan tingkah laku dalam proses belajar mangajar prestasi 

belajar juga merupakan indikator penting dari hasil proses belejar mengajar. 

Menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai 

siswa dalam mengikuti dan mengerjakan tugas serta kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Oleh sebab itu dalam proses belajar mengajar, keaktifan peserta didik 

merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh para pendidik 

sehingga proses belajar mengajar yang ditempuh akan benar-benar 

mendapatkan hasil yang optimal. Pendidik hanya meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan cara menyajikan bahan pelajaran dengan strategi yang tepat, 

sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai 



dengan kemauan, kemampuan, bakat dan latar belakang masing-masing. Hal 

ini sesuai dengan prisip penyelenggaraan pendidikan yang telah diterapkan 

pada Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional: 

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun  

kemauan , dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran”. 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama, daya serap anak didik terhadap 

bahan pelajaran yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat. ada 

yang sedang dan ada yang lambat. Terhadap perbedaan daya siswa 

sebagaimana kenyataan diatas, diperlukan strategi dan strategi pengajaran yang 

tepat. Strategi yang baik adalah yang disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, dengan cara merangsang keaktifan siswa untuk bekerja sama 

dalam proses pembelajaran khusunya dalam penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif. Oleh karena itu perlu meningkatkan keaktifan kerjasama siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Semua strategi pembelajaran ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini ialah Think Pair Share 

dan Strategi Problem Based Introduction . Kedua strategi tersebut merupakan 

strategi pembelajaran kooperatif yang diharapkan mampu untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, strategi Think Pair Share merupakan strategi yang diharapkan 

membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi 

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan 

prosedur yang digunakan dalam strategi Think Pair Share dapat memberi siswa 

lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu. Strategi 

Problem Based Introduction  merupakan strategi belajar dalam kelompok kecil 

dengan tugas tertentu untuk mencari pemecahan masalahnya melalui kegiatan 

penemuan dan pembuktian sederhana sehingga murid dapat melakukan penarikan 

kesimpulan terhadap permasalahan yang dihadapi. Untuk kegiatan tersebut, peran 



kelompok juga diperlukan. Dengan demikian, disamping pembelajaran 

diorientasikan pada individu murid, aktivitas kelompok dalam bentuk diskusi juga 

diperlukan. Dengan kedua strategi tersebut diharapkan hasil belajar siswa 

meningkat dari sebelumya, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui hal 

tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Soco 04 Kartasuara terutama 

kelas IV dengan menggunakan strategi Think Pair Share dan Strategi Problem 

Based Introduction . Berpedoman uraian di atas maka perlu diadakan penelitian 

tentang: “STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR PKn ANTARA 

PEMBELAJARAN DENGAN STRATEGI THINK PAIR SHARE DAN 

PROBLEM BASED INTRODUCTION SISWA KELAS IV SD NEGERI SOCO 

04 TAHUN AJARAN 2012/2013” 

 

 

  



METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, agar dapat menghasilkan imformasi 

yang akurat, maka peneliti perlu menggunakan metode penelitian yang tepat. 

Pada saat sekarang bermacam-macam penelitian telah dikembangkan. 

Syaifuddin Azwar dalam Rubino Rubiyanto (2011:32) menjelaskan penelitian 

ditinjau dari pendekatan analisisnya dibagi atas dua macam, yaitu: Penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:14-15). Selanjutnya 

dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah senagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Dipandang dari karakteristik masalah berdasarkan kategori 

fungsionalnya, penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam 

sebagaimana diuraikan Isnac dan Michael yang dikutip Saifuddin Azwar 

(2007: 6), yaitu penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, studi kasus 

atau penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, 

penelitian eksperimental murni, dan penelitian semi eksperimental. 



Dalam penelitian ini, dilihat dari pendekatan analisisnya penulis 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan dilihat dari 

karakteristiknya, penulis menggunakan jenis penelitian eksperimental murni. 

Penelitian eksperimental murni dilakukan untuk meneliti kemungkinan adanya 

hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel dengan cara menghadapkan 

kelompok eksperimental pada beberapa macam kondisi perlakuan dan 

membandingkan akibat (hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol 

yang tidak dikenai perlakuan). 

2. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yakni : 

X1 : Variabel bebas pertama strategi Tipe Think Pair Share 

X2 : Variabel bebas kedua strategi Problem Based Introduction 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, 

variabel terikatnya adalah Hasil Belajar (Y). 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Tes 

  Menurut Suharsimi Arikunto (2006:223), tes adalah serentetan 

pertanyaan, latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode tes ini digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran PKn. Hasil tes akhir peneliti 



digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan soal 

obyektif. 

b. Metode Dokumentasi 

  Menurut Arikunto (2006: 231), metode dokumentasi adalah cara 

yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang melihat catatan-

catatan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui silabus PKn, daftar nama siswa, data nilai semester gasal mata 

pelajaran PKn, dan foto. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini 

menggunakan instrumen tes hasil belajar. Setelah instrument selesai disusun 

maka instrumen tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan 

untuk melihat apakah instrumen berupa tes yang disusun telah valid atau tidak. 

a. Uji Validitas 

 Suharsimi Arikunto (2006: 58), menyatakan bahwa validitas 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur. Untuk menghitung 

validitas tes digunakan rumus korelasi product moment seperti berikut 

ini: 

𝑟𝑥𝑦 =
n.  XY −   X ( Y)

  (n. X
2
−   X)

2
 (n. Y

2
− ( Y)

2
) 

 

Keterangan : 

rxy = korelasi product moment/tingkat validitas 

n = jumlah responden 



Ʃ X = jumlah skor butir soal 

Ʃ Y =jumlah skor total 

Keputusan uji : 

Jika rxy ≥ r tabel pada taraf signifikansi 5% berarti item (butir soal) 

tersebut valid. 

Jika rxy ≤ r tabel pada taraf signifikansi 5% berarti item (butir soal) 

tersebut tidak valid. 

(Suharsimi Arikunto, 2006) 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan reliabil jika alat ukur tersebut dapat 

dipercaya, konsisten, atau stabil. Jika suatu alat/instrumen sudah reliabil 

maka bila digunakan untuk mengukur suatu subjek yang sama akan 

memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Uji reliabilitas menggunakan 

rumus KR-20 untuk tes yang berbentuk objektif dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
 
 𝜎2𝑡 −  𝑝𝑞

 𝜎2𝑡
 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

Ʃ α
2
t  = variansi total 

p  = proporsi yang menjawab betul 

q  = proporsi subjek yang menjawab salah 

Ʃ pq  = jumlah hasil perkalian p dan q 



(Suharsimi Arikunto, 2006:100) 

 

c. Menentukan Tingkat Kesukaran 

Indeks kesukaran menunjukan apakah suatu butir soal tergolong 

sukar, sedang, atau mudah. Butir soal yang baik adalah butir soal yang 

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk menghitung indeks 

kesukaran soal bentuk uraian dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

                  IK = 
𝑿 

𝐒𝐌𝐈
 

 

Keterangan:   

IK  =  Indeks Kesukaran 

x  = Rata-rata skor 

SMI  = Skor Maksimum Ideal 

Adapun klasifikasi indeks kesukaran berdasarkan Suherman 

(2003:170) dapat dilihat pada Tabel  berikut: 

Tabel Klasifikasi Indeks Kesukaran 

 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 

0,00 < IK ≤ 0,30 

0,30 < IK ≤ 0,70 

0,70 < IK ≤ 1,00 

IK = 1,00 

Soal terlalu sukar 

Soal sukar 

Soal sedang 

Soal mudah 

Soal terlalu mudah 

 

5. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 



Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah 

metode Lilliefors, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Hipotesis  

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

2) Taraf signifikansi α = 5% 

3) Statistik uji 

L = maks |F(Zi)-S(Zi)| 

Dengan : 

L = koefisien Lilliefors dari pengamatan 

F(Zi) = P(Z ≤ Zi) dengan Z ~ N(0,1) 

S(Zi) = proporsi cacah (Z ≤ Zi) terhadap seluruh cacah Zi 

Zi = skor standar, untuk 𝑍𝑖 =
(𝑋𝑖−𝑋 )

𝑆
 

S = standar deviasi  

4) Daerah kritik 

DK =  𝐿|𝐿 > 𝐿∝:𝑛   dengan n adalah ukuran data 

5) Keputusan uji 

H0 diterima jika 𝐿 ≤ 𝐿∝:𝑛  (data berdistribusi normal) 

(Sambas Ali, 2006:289) 

6. Teknik Analisis Data 

a. Uji Hipotesis 



Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Uji-T. 

Adapun langkah-langkahnya yakni sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : µA =µB 

H1 : µA ≠ ≠B  

2) Taraf signifikansi α = 0,05 

3) Statistik Uji 

𝑡 =  
𝑋1−𝑋2

 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

𝑆
  dengan  𝑆2 =

 n1−1 S1
2+(n2−1)S2

2

n1+n2−2
 

4) Daerah kritik 

DK =  𝑡|𝑡(
𝜎

2
, 𝑛1 + 𝑛2 − 2)  

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika t € DK, dan sebaliknya.  

(Budiyono, 2000:156) 

 

  



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian dilakukan pada seluruh siswa kelas IV di SDN 4 Soco.  

Pertemuan pertama menggunakan strategi Problem Based Introduction, 

sedangkan pada pertemuan kedua menggunakan strategi Think Pair Share. 

Sebelum tes diujikan terlebih dahulu dilakukan uji coba (tryout) untuk 

mendapatkan instrumen tes yang valid dan reliabel. Adapun untuk analisis butir 

soal terlebih dahulu dilakukan uji validitas item dan diperoleh 22 soal valid untuk 

strategi Problem Based Introduction, dan 22 soal valid untuk strategi Think Pair 

Share dari  total 35 butir soal yang disusun, dengan kriteria rhitung > rtabel yang 

artinya rhitung harus lebih besar dari 0,381. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas 

dan diperoleh nilai koefisien reliabilitas KR-20 untuk X1 (strategi PBI) adalah 

sebesar 0,515 dan untuk X2 (strategi TPS) yaitu 0,0635. Nilai koefisien 

reliabilitas KR-20 untuk semua variabel berada pada kriteria -1 ≤ r11 ≤ 1, yaitu -1 

≤ 0,515 ≤ 1 untuk strategi PBI dan -1 ≤ 0,0635 ≤ 1 untuk strategi TPS, maka dapat 

dikatakan bahwa soal instrumen dari masing-masing strategi tersebut telah 

reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen pengumpul data.  

Setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran dengan kedua strategi, 

hasil tes yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji-t. 

Berdasarkan uji analisis tersebut diperoleh hasil thitung  sebesar 0,581 dengan nilai 

probabilitas signifikansi 0,565. Oleh karena Oleh karena nilai probabilitas 

signifikansinya lebih besar dari nilai taraf signifikansi, yaitu 0,565> 0,05 maka H0 

ditolak sehingga kesimpulan ujinya adalah terdapat perbedaan antara hasil belajar 

PKn yang diajar menggunakan strategi pembelajaran Problem Based Introduction 

dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan strategi pembelajaran Think 

Pair Share. Nilai rerata kelas kontrol lebih tinggi bila dibandingkan dengan rerata 

kelas eksperimen, yaitu 71.95 ˃ 69.37. Artinya strategi Problem Based 

Introduction memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil  belajar PKn 

dibandingkan dengan strategi Think Pair Share. 



SIMPULAN 

 

Berdasarkan pengolahan data dan uraian pembahasan pada BAB 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: 

1. Pada tingkat signifikansi 95% (α = 0,05), hipotesis penelitian yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PKn siswa yang 

diajar menggunakan strategi pembelajaran Problem Based Introduction 

dan Think Pair Share pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Soco Tahun 

Ajaran 2012/2013 dapat diterima. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil 

uji-t, dimana thitung < ttabel, yaitu 0,581  < 1,960 (lihat lampiran). 

2. Hasil belajar PKn yang diajar menggunakan strategi Problem Based 

Introduction lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar PKn siswa yang 

diajar menggunakan strategi Think Pair Share. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata kelompok kontrol (71,95) yang lebih besar dari nilai 

kelompok eksperimen (69,37). 
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