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ABSTRAK 

Veronika Fifiana Nilasari, A54F100041, Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammdiyah 

Surakarta 2014, 41 halaman. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa dalam pelajaran IPA dengan menggunakan metode pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru sejawat yang membantu 

pelaksanaan penelitian. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sugihmanik yang berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Adapun prosedur penelitian 

dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian yaitu: metode TPS dapat 

meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Dibuktikan dengan hasil observasi 

data rata-rata keaktifan belajar siswa meningkat. Dari hasil pembelajaran siklus I 

keaktifan belajar siswa sebesar 72,94%, sedangkan pada siklus II keaktifan belajar 

siswa menjadi  87,12%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode TPS 

dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

 
 

Kata kunci: keaktifan belajar IPA, metode TPS. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan merupakan interaksi pendidik/guru dan siswa. Pendidik/guru melakukan 

kegiatan mendidik, sedangkan siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian 

pendidikan merupakan proses interaksi yang mendorong terjadinya proses belajar atau 

proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan keaktifan siswa 

melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Aktifitas siswa menjadi hal yang 

penting karena kadangkala guru lebih menekankan pada aspek kognitif, dengan 

menekankan pada kemampuan mental yang dipelajari sehingga hanya berpusat pada 

pemahaman bahan pengetahuan. Guru perlu menyadari bahwa pada saat mengajar, 

guru lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator. 

Menurut Saptono (2003:12) bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centered learning) akan membawa dampak dominasi proses pembelajaran 

ada pada diri guru, hal ini akan mengakibatkan proses pembelajaran berjalan statis 

sehingga siswa akan merasa cepat bosan terhadap pola pembelajaran yang 

dikembangkan. Di SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan, metode yang digunakan guru hanya metode ceramah. Metode ceramah ini 

tentunya kurang melibatkan siswa, inilah yang menjadi penyebab kurang aktifnya 

siswa sehingga siswa hanya mendengarkan dan mencatat materi yang diberikan guru.  

Dampak dari kesemuanya itu pada saat siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya dan berpendapat, kebanyakan siswa hanya diam saja, berpura-pura menulis, 

menulis, dan selalu menghindari kontak mata dengan guru sampai akhirnya guru 

menunjuk salah seorang dari mereka. Siswa yang mau bertanya, berpendapat, ataupun 

menjawab pertanyaan selama kegiatan belajar mengajar hanya siswa tertentu saja. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada sebelum pelaksanaan penelitian, prosentase 

keaktifan siswa pada saat pelajaran IPA rata-rata hanya 21,21% dari 33 siswa dalam 

satu kelas. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan pada pelajaran IPA 

masih sangat rendah. 
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Dengan kondisi tersebut di atas peneliti mencoba mengatasi dengan cara 

menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS), melalui model pembelajaran ini diharapkan keaktifan belajar siswa pada 

pelajaran IPA dapat meningkat sehingga pemahaman siswa pada materi pelajaran IPA 

juga meningkat.  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan belajar IPA 

melalui model pembelajaran TPS sedangkan tujuan umumnya adalah Meningkatkan 

kualitas pelajaran IPA di sekolah. Manfaat dari penelitian ini bagi siswa yaitu: 1) 

meningkatkan keaktifan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar baik dalam 

bertanya, menjawab pertanyaan maupun dalam mengemukakan pendapat, 2) 

memberikan keaktifan belajar pada siswa agar lebih giat dalam belajar, dan 3) 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi IPA. Manfaat bagi guru, yaitu: 1) 

memberikan masukan bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menarik untuk membangkitkan minat belajar siswa, 2) 

meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan berbagai cara pendekatan 

pembelajaran atau model pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi sekolah, yaitu: 1) 

keberhasilan dalam penerapan model Think Pair Share (TPS) dalam meningkatkan 

keaktifan belajar IPA pada siswa, maka secara tidak langsung akan meningkatkan 

mutu sekolah, dan 2) hasil dari Penelitian Tindakan Kelas ini dapat digunakan sebagai 

umpan balik (feedback) bagi sekolah untuk penentuan kebijakan selanjutnya. 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian keaktifan belajar adalah kegiatan atau kesibukan yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Dalam mengkategorikan 

keaktifan, dapat ditinjau dari dua hal yaitu keaktifan dapat digolongkan menjadi 

keaktifan jasmani dan keaktifan rohani. Keaktifan jasmani maupun rohani meliputi 

(1)  keaktifan indera yaitu  pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-lain; (2) 

keaktifan akal; serta (3) keaktifan ingatan. Keaktifan juga termasuk dalam sumber 

pembelajaran yang merupakan kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain 

(Mulyasa, 2010: 158). 
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Keaktifan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, (2004: 207) faktor-faktor yang 

mempengaruhi keaktifan siswa dalam belajar yaitu: (1) potensi siswa, (2) guru yang 

mengajar, (3) materi pelajaran, (4) situasi belajar, dan (5) sarana belajar.  

Indikator keaktifan siswa dapat dilihat dari kriteria berikut ini (1) perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru; (2) kerjasamanya dalam kelompok; (3) kemampuan 

siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok; (4) memberi kesempatan 

berpendapat kepada teman dalam kelompok; (5) mendengarkan dengan baik ketika 

teman berpendapat;  (6) memberi gagasan yang cemerlang; (7) membuat perencanaan 

dan pembagian kerja yang matang; (8) keputusan berdasarkan pertimbangan anggota 

yang lain; (9) memanfaatkan potensi anggota kelompok; serta (10) saling membantu 

dan menyelesaikan masalah.” (Sudjana, 2001:72) 

Think Pair Share (TPS) adalah salah satu metode pembelajaran yang memberi 

kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. 

Manfaat TPS antara lain adalah: 1) memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan 

bekerja sama dengan orang lain; 2) mengoptimalkan partisipasi siswa; dan 3) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada 

orang lain. (Miftahul Huda, 2013: 206).  

Sebagai suatu metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) memiliki 

langkah-langkah tertentu. Menurut Muslimin Ibrahim (2000: 26) langkah-langkah 

Think Pair Share (TPS) ada tiga yaitu: 1) Berpikir (Thinking), 2) berpasangan 

(Pairing), dan 3) berbagi (Sharing). 

Langkah pertama dalam Think Pair Share siswa diminta berfikir secara 

mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahapan ini siswa 

menuliskan jawaban mereka karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa 

sehingga melalui catatan tersebut guru dapat mengetahui jawaban yang harus 

diperbaiki atau diluruskan diakhir pembelajaran. Dalam menentukan batasan waktu 

untuk tahapan ini, guru harus mempertimbangkan kemampuan dasar siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan, serta jadwal pembelajaran untuk setiap kali 

pertemuan. Pada tahap think ini mempunyai kelebihan dimana adanya “think time” 
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atau waktu berfikir yang memberikan kesempatan kepada siwa untuk berfikir 

mengenai jawaban mereka sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. 

Pada langkah kedua guru meminta siswa duduk berpasangan dengan siswa lain 

untuk mendiskusikan apa yang telah difikirkannya pada tahap pertama sehingga dapat 

saling bertukar pikiran. Setiap pasangan saling berdiskusi mengenai hasil jawaban 

mereka sebelumnya sehingga hasil akhir yang didapat menjadi setingkat lebih baik, 

karena siswa mendapat tambahan informasi dan metodologi pemecahan masalah yang 

lain. Pada tahap ini, tidaklah diharuskan bahwa ada dua orang siswa untuk setiap 

kelompok. Langkah ini dapat berkembang dengan meminta pasangan lain untuk 

membentuk kelompok berempat dengan tujuan memperkaya pemikiran mereka 

sebelum berbagi dengan kelompok yang lebih besar (kelas). 

Pada langkah ketiga (akhir), guru meminta kepada pasangan untuk berbagi 

jawaban dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan. Tahap ini 

merupakan tahap penyempurnaan tahap-tahap sebelumnya, dalam arti menolong agar 

semua kelompok berakhir pada titik yang sama. Kelompok yang belum 

menyelesaikan permasalahannya diharapkan menjadi lebih memahami pemecahan 

masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok yang lain.  

Kelebihan dan kelemahan metode Think Pair Share (TPS) menurut Muslimin 

Ibrahim (2000: 6) sebagai berikut: (1) siswa dapat menggunakan waktunya untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga 

mampu memahami materi dengan baik. (2) melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran; (3) mekeaktifan siswa dalam pembelajaran; (4) pembelajaran 

lebih menarik dan tidak monoton; (5) semua siswa akan terlibat dengan permasalahan 

yang diberikan oleh guru; (6) hasil belajar siswa dapat lebih optimal; (7) siswa dapat 

bekerja sama dalam tim. 

Sedangkan kelemahan dari metode Think Pair Share (TPS) antara lain: (1) 

Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas; (2) Membutuhkan 

perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas; dan (3) Peralihan dari seluruh 

kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu pengajaran yang berharga. Untuk itu 

guru harus dapat membuat perencanaan yang seksama sehingga dapat meminimalkan 

jumlah waktu yang terbuang. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sugihmanik 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Peneliti memilih tempat penelitian 

di SD Negeri 2 Sugihmanik karena peneliti merupakan guru di Sugihmanik 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilaksanakan selama 5 bulan dimulai pada bulan Oktober 2013 hingga bulan Februari 

2014.  

Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dengan jumlah siswa 

33 anak yang terdiri 20 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Subyek guru adalah 

Guru kelas VI SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian Tidakan Kelas ini dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap 

persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: a) Mengidentifikasi masalah melalui observasi dengan siswa, dan memantau 

kegiatan belajar mengajar di kelas, b) Guru menentukan tindakan pemecahan 

masalah, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

(TPS), c) Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pembelajaran 

yang dilengkapi LKS, d) Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk pelaksanaan 

pengamatan maupun diskusi, dan e) Membuat lembar observasi, angket dan soal-soal. 

Sedangkan pada tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari dua siklus. Langkah-langkah 

tiap siklus adalah sebagai berikut: a) Perencanaan (planning), b) Pelaksanaan 

Tindakan (acting), c) Pengamatan (observing), dan d) Refleksi (reflecting). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan 

non tes yang terdiri dari: observasi, dokumentasi dan Catatan lapangan. Ada dua 

indikator pencapaian dalam penelitian ini, yaitu: 1) peningkatan keaktifan belajar 

siswa, 2) kriteria keberhasilan penggunaan model Think Pair Share (TPS). 

Teknik analisis data pada penelitian ini, data keaktifan belajar siswa dianalisis 

dengan analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan hasil observasi per 

siklus dengan indikator kinerja per siklus. Sedangkan data penggunaan model Think 
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Pair Share (TPS) dianalisis dengan analisis kritis, yaitu dengan cara mengungkap 

kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan tindakan. Hasil dari analisis kritis ini 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan berikutnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik pada Semester 2 

Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa sebanyak siswa, yang terdiri dari 

20 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 9 

Januari 2014 dan 10 Januari 2014. Tahapan pada Siklus I terdiri: 1) Perencanaan 

Tindakan, 2) Pelaksanaan Tindakan, Pengamatan Tindakan, dan 4) Refleksi. 

Dari hasil pengamatan selama pelaksanaan siklus I, dapat diketahui bahwa 

hasil perbaikan pembelajaran Siklus I pada mata pelajaran IPA pada siswa Kelas IV 

SD Negeri 2 Sugihmanik pada semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014, telah ada 

peningkatan keaktifan belajar siswa yang ditunjukkan dengan data hasil observasi 

pada siklus I.  

Dari hasil observasi pada siklus I bahwa hasil penggunaan metode TPS pada 

mata pelajaran IPA adalah 70,83%, hasil ini masih di bawah kriteria keberhasilan 

pada siklus I yaitu sebesar 75%. Dari hasil observasi pada siklus I, dapat diketahui 

bahwa hasil keaktifan belajar pada mata pelajaran IPA materi Perubahan wujud benda 

bagi siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik pada semester 2 Tahun Pelajaran 

2013/2014, telah ada peningkatan keaktifan belajarnya yaitu dari pra siklus sebesar 

59,06 % pada siklus I menjadi 72,94 %, namun peningkatan ini perlu ditingkatkan 

lagi. Dari hasil observasi pada siklus I yang menunjukkan ada peningkatan keaktifan 

belajar siswa sebesar 72,94 %, dan dari data hasil observasi pada siklus I penggunaan 

metode pembelajaran TPS sebesar 70,83 % karena hasilnya masih dibawah 75 % 

maka peneliti berpendapat untuk melanjutkan ke siklus II. 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 dan 17 Januari 2014 di 

SD Negeri 2 Sugihmanik kelas IV dengan jumlah murid 33 siswa, yang terdiri dari 

20 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Tahapan pada Siklus I terdiri: 1) 

Perencanaan Tindakan, 2) Pelaksanaan Tindakan, Pengamatan Tindakan, dan 4) 

Refleksi. 
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Dari hasil observasi pembelajaran dengan menggunakan model TPS pada 

siklus II, dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan menggunakan model TPS pada 

mata pelajaran IPA pada materi Sifat Bahan dan Kegunaanya bagi siswa Kelas IV SD 

Negeri 2 Sugihmanik Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 91,67 %. 

Dari hasil observasi setelah pelaksanaan siklus II, dapat diketahui bahwa hasil 

perbaikan pembelajaran Siklus II pada mata pelajaran IPA pada materi Sifat Bahan 

dan Kegunaanya bagi siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik pada semester 2 

Tahun Pelajaran 2013/2014, telah ada peningkatan keaktifan belajarnya yaitu dari 

siklus I sebesar 72,94 % pada siklus II menjadi 87,12 %.  

Data hasil observasi setelah pelaksanaan siklus II, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model TPS pada mata pelajaran IPA materi Sifat 

Bahan dan Kegunaanya bagi siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Semester 2 

Tahun Pelajaran 2013/2014, sebesar 87,12 % melebihi dari kriteria keberhasilan 

penggunaan metode pembelajaran TPS pada siklus II, oleh karena itu peneliti 

berpendapat untuk tidak melanjutkan ke siklus berikutnya. 

Perbaikan pembelajaran IPA dengan penggunaan model pembelajaran TPS 

pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014 berhasil meningkatkan keaktifan belajar sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Peningkatan keaktifan belajar siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014 pada 

mata pelajaran IPA khususnya materi Perubahan Wujud Benda dan materi Sifat 

Bahan dan Kegunaanya dapat terlihat dari hasil observasi pada kondisi awal, Siklus I 

dan Siklus II, dan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

metode TPS pada siklus I dan Siklus II. 

Dari hasil observasi pada pra siklus keaktifan belajar yang semula 59,06 % 

setelah menerapkan model pembelajaran TPS keaktifan belajar siswa pada siklus I 

menjadi 72,94 % dan pada siklus II menjadi 87,12 %. Dari pra siklus ke siklus I ada 

peningkatan keaktifan belajar siswa, demikian pula dari siklus I ke siklus II juga 

meningkat. 
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Keaktifan belajar menurut Sudjana (2001:72) terdiri dari 10 indikator. 

Indikator keaktifan belajar siswa tersebut yang terdiri: (1) perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru; (2) kerjasamanya dalam kelompok; (3) kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat dalam kelompok; (4) memberi kesempatan berpendapat 

kepada teman dalam kelompok; (5) mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat;  (6) memberi gagasan yang cemerlang; (7) membuat perencanaan dan 

pembagian kerja yang matang; (8) keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang 

lain; (9) memanfaatkan potensi anggota kelompok; serta (10) saling membantu dan 

menyelesaikan masalah.  

Hasil observasi dari ke-10 indikator tersebut pada siklus II semua sudah 

melebihi kriteria keberhasilan 75 %, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TPS dapat meningkatkan keaktifan 

belajar dalam pelajaran IPA pada kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 
SIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu penggunaan model 

pembelajaran TPS (Think Pair Share) dalam pelajaran IPA dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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