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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masih rendahnya hasil 

belajar siswa kelas IV A SDN 8 Cakranegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatan hasil belajar siswa setelah dilaksanakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file gambar. Objek penelitian 

yaitu siswa kelas IV A SDN 8 Cakranegara yang berjumlah 31 orang. Instrumen 

penelitian adalah tes dan lembar observasi. Dari hasil penelitian yang didapatkan 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I skor rata-rata 

aktivitas belajar siswa  61,5 berkategori aktif, persentase aktivitas mengajar guru 

78% berkategori sangat baik, dan persentase ketuntasan belajar siswa 74%. Pada 

siklus II meningkat menjadi 65,5 skor rata-rata aktivitas belajar siswa dengan 

kategori aktif, persentase aktivitas mengajar guru 92% berkategori sangat baik, 

dan persentase ketuntasan hasil belajar siswa 90%. Nilai ini telah memenuhi 

kriteria sesuai dengan indikator penelitian yaitu adanya peningkatan ketuntasan 

hasil belajar siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV A SDN 8 Cakranegara tahun 

pelajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 

 

 

The background of this research is because less of students  learning result 

for grade IV A in SD Negeri 8 Cakranegara. The purpose of this research is to 

know the improvement of student learning result after implemented learning 

cooperative Think Pair Share type using images file. The subject of this research 

is students of grade four A that has 31 students, in SD Negeri 8 Cakranegara. 

Instrument research was a test and the observation sheet. From the research result  

obtained showed an increase in activity of student learning and teacher teaching 

activitiy as well as the result of students learning. On cycle I the average score of 

students learning activities is 61.5 that has active category, the percentage of 

teacher teaching activity is 78% that has very good category, and the percentage 

of student learning complete is 74%. On cycle II, increase become 65.5 to an 

average score of students learning activities with the active category, the 

percentage of teacher teaching activity category is 92%, and the percentage of 

student learning result thoroughly to 90%. This score has fullfill the criteria with 

research indicator that is increasing thoroughly of students learning result ,so it 

can be concluded that through the application of cooperative learning Think Pair 

Share type using file images can increase learning result of natural science (IPA) 

subject for grade four A in SD Negeri 8 Cakranegara academic year 2015/2016. 

 

 

Keywords : Think Pair Share,  Learning Outcomes. 
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A. Pendahuluan 

 

Didalam pendidikan sekolah berlangsung kegiatan proses belajar 

mengajar yang melibatkan guru sebagai orang yang mengajar atau 

menyampaikan informasi berupa ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, 

dan murid sebagai seorang siswa menerima ilmu pengetahuan dan sistem 

nilai yang diberikan oleh para pendidik dalam kegiatan belajar. Slameto 

(2013: 97) mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan siswa. Agar mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik, 

guru harus menguasai berbagai kemampuan. Salah satu kemampuan yang 

harus dikuasai adalah mengembangkan diri secara profesional. Ini berarti, 

guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajaran atau mampu 

menyajikannya secara tepat, tetapi juga dituntut mampu melihat/ menilai 

kinerjanya sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi  yang telah dilakukan dengan guru kelas 

IV A SDN 8 Cakranegara diketahui bahwa SDN 8 Cakranegara 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 

pelajaran 2015/2016.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 4 September 

2015 di kelas IV A SDN 8 Cakranegara Kota Mataram, diperoleh informasi 

dari guru kelas bahwa, nilai belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih 

rendah. Hal ini terlihat dari nilai siswa pada semester 1 mata pelajaran IPA 

tahun pelajaran 2015/ 2016 yang masih rendah. Bahwa 52% siswa mendapat 

nilai dibawah KKM, sedangkan nilai KKM mata pelajaran IPA disekolah 

tersebut adalah 70. Hal ini disebabkan karena dalam proses belajar mengajar 

siswa hanya mencatat, mendengarkan dan melakukan kegiatan sesuai dengan 

perintah guru.Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V 

diperoleh hasil bahwa guru kelas masih mengalami kesulitan mengajar pada 

materi bangun datar dan kurang kreatif mengembangkan metode dan media 

pembelajaran yang akan digunakan sehingga siswa kurang memahami konsep 

dari materi yang disampaikan oleh guru. Itulah sebabnya peneliti mengangkat 

permasalahan ini dalam penelitiannya. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 

IV A SDN 8 Cakranegara masih belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal 

yang telah ditetapkan. Kurangnya hasil belajar siswa tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah pemahaman siswa tentang materi masih 

kurang, dalam penyampaian materi, guru kurang kreatif memvariasikan 

metode pembelajaran sehingga metode yang digunakan terkesan sangat 

monoton dan media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik, 

kebanyakan hanya berpusat pada guru saja. Kondisi demikian membuat siswa 

merasa jenuh menerima materi pelajaran matematika yang bersifat abstrak. 

Selain itu, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran membuat siswa 

kurang termotivasi pada saat belajar. Hal ini terlihat pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung, siswa sibuk sendiri sehingga tidak merespon 

pertanyaan yang diberikan guru saat pembelajaran berlangsung, serta siswa 

sering terlihat bermain dengan siswa lain saat guru menjelaskan tugas yang 

diberikan oleh guru, hingga pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Dari uraian di atas, hendaknya guru berupaya untuk membantu siswa 

dalam memahami pelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Guru 

hendaknya menggunakan media pembelajaranyang harus disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik, materi yang akan diajarkan, lingkungan sekolah 

dan tujuan pembelajaran, sehingga dengan menerapkan media pembelajaran 

yang efektif diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dari uraian di atas, maka masalah-masalah di atas menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul  “Penerapan Metode 

Pembelajran Kooperatif Tipe Think Pair Share Menggunakan File Gambar 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV A SDN 8 Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: “Apakah 

Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatife Tipe Think Pair Share 

Menggunakan File Gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

A pada mata pelajaran IPA di SDN 8 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2015/2016?” 

Adapun cara pemecahan masalah penelitian ini yaitu hasil belajar IPA 

yang diperoleh siswa kelas IV A SDN 8 Cakranegara masih tergolong rendah, 

oleh karena itu, alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA dapat menggunakan media metode pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share menggunakan file gambar. Karena dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan menggunakan file 

gambar memungkinkan siswa belajar secara aktif dan terlibat dalam 

pembelajaran sehingga tercipta suatu kondisi dan hasil belajar yang optimal. 

Penerapan metode pembelajran kooperatif Think Pair Share membuat 

pelajaran menjadi menyenangkan dan pembelajaran bepusat pada siswa 

karena dalam proses pembelajaran metode ini melatih siswa untuk berpikir 

dan menuangkan ide-idenya sehingga membuat pembelajaran lebih menarik. 

Oleh karena itu,dapat dikatakan bahwa penerapan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV A dengan menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file gambar pada mata 

pelajaran IPA di SDN 8 Cakranegara  tahun pelajaran 2015/2016”. 
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B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar IPA 

a. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam yang 

disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan. 

b. Hasil Belajar adalah perubahan yang dicapai oleh seseorang setelah 

mengalami proses belajar. Perubahan itu meliputi tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

 

2. Metode Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Menggunakan File 

Gambar 

a. Pembelajaran kooperatif think pair share atau berpikir berpasangan 

berbagi ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siwa. 

b. Fungsi media gambar yakni untuk mendapatkan gambaran yang 

nyata, menjelaskan ide dan menunjukkan objek benda yang 

sesungguhnya. Dengan gambar akan memberikan makna 

pembelajaran lebih hidup, tepat dibanding dengan kata-kata. Bagi 

siswa hal ini akan lebih menarik dan merangsang kemampuan 

berpikirnya dan materi bukan bacaan memiliki sifat yang konkret 

dibanding materi bacaan yang bersifat abstrak.  

c. Langkah-langkah proses pembelajaran dengan metode Think Pair 

Share menggunakan file gambar  berikut: pertama guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa dan meminta siswa berpikir mencari tau 

jawaban pertanyaan tersebut. Selanjutnya guru meminta siswa 

berpasangan dengan anggota kelompoknya mendiskusikan jawaban 

pertanyaan dari gutu. Setelah siswa mendapatkan jawaban, siswa 

berbagi di depan kelas agar anggota kelompok yang lain mengetahui 

jawaban dari kelompok tersebut. Setelah selesai, selanjutnya guru 

menyampaikan materi pembelajran menggunakan gambar yang 

dibantu dengan LCD agar siswa lebih cepat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru, karena dengan gambar bisa menraik perhatian 

siswa sehingga pembelajaran akan lebih menarik.  

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Mustamsikin (2012) yang berjudul “Peningkatan prestasi belajar IPA 

dengan metode Think Pair Share siswa kelas IV SDN 3 Lembah Sari 

Tahun Pelajaran 2011/2012”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan metode Think Pair Share dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada pencapaian KKM 

yang pada tahap pratindakan dengan nilai rata-rata kelas sebesar 60,54, 

pada siklus I naik, pencapaian KKM dengan nilai rata-rata yakni 74,78 dan 
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pada siklus II meningkat pencapaian KKM dengan nilai rata-rata kelas 

78,26. 

2. Sullistyowati (2014) yang berjudul “Meningkatkan kemampuan berfikir 

melalui metode Think Pair Share pada siswa kelas 1 SMAN 1 Ngantang 

Tahun Pelajaran 2013/2014”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Think Pair Share 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari masalah yang 

terjadi di SDN 8 Cakranegara berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

pada Bab I adalah hasil belajar siswa rendah, khususnya pada mata pelajaran 

IPA. Pada pembelajaran IPA di SDN 8 Cakranegara biasanya guru 

menggunakan metode ceramah. Guru belum sepenuhnya melaksanakan 

pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa serta belum 

menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi berdasarkan 

karakter materi ajar. Dalam proses belajar mengajar, kebanyakan guru hanya 

tepaku pada buku teks sebagai satu-satunya sumber mengajar. Pada saat 

menyampaikan materi ajarpun guru sering menggunakan metode yang 

monoton sehingga membuat suasana menjadi membosankan dan tidak 

menarik. Oleh karena itu peneliti bermaksud menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif tipe think pair sharemenggunakan file gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, hipotesis penelitian ini adalah 

Jika penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

menggunakan file gambar dilakukan secara optimal, maka hasil belajar IPA 

pada siswa kelas IV A SDN 8 Cakranegara dapat meningkat.  

 

 

C. Metode Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini di SDN 8 CakranegaraKota Mataram pada kelas 

IV A. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 13 Mei dan 23 Mei 2016. 

b. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 30 Mei 2016. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV A SDN 8 Cakranegara 

yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas IV A SDN 8 

Cakranegara yakni Nurhaini, S.Pd. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

adalah faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan  

metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file 

gambar dalam proses pembelajaran dan faktor siswa, yang diteliti yaitu 

dengan melihat tingkat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

sebagai dampak penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share menggunakan file gambar. 
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Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel tindakan dan 

variabel harapan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang disebabkan karena pencapaian 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses 

pembelajaran, pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang 

telah ditetapkan, hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik.Dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

hasil belajar kognitif anak yang dapat dilihat melalui tes. Definisi 

operasional variabel tindakan yaitu Metode pembelajaran Think Pair 

Share merupakan pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi antar siswa. Sehingga pada saat proses 

pembelajaran berlangsung semua siswa aktif berinteraksi dengan 

temannya. Dan dengan menggunakan file gambar sebagai media dalam 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan memberikan 

gambaran nyata dan menunjukkan objek benda yang sesungguhnya. 

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

evaluasi, dan refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 2 kali pertemuan dengan 

alokasi waktu yang sama yaitu 3x35 menit untuk setiap pertemuan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari selurus siswa kelas V 

semester II dengan jumlah siswa 24 orang, serta peneliti sebagai pengajar 

dan guru kelas sebagai observer. Adapun jenis-jenis data sebagai berikut: 

a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa ketika 

proses pembelajaran dikelas berlangsung. 

b. Data kuantitatif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang 

diberikan pada setiap akhir siklus. 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi berupa aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah 

aktivitas siswa dan guru selama proses belajar mengajar. 

 

b. Tes Hasil Belajar 

Adapun tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini 

adalah tes hasil belajar yang berupa tesuraian untuk mengukur hasil 

belajar siswa. 

 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 

1. Lembar Pengamatan (Observasi) 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan 

aktivitas guru berkategori baik pada proses pembelajaran dengan 
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menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

menggunakan file gambar. 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran. 

c. Tes Hasil Belajar 

Mengetahui hasil belajar siswa dilakukan dengan 

memberikan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda dan uraian. 

 

Teknik Analisis data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

a) Ketuntasan Individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara 

individu apabila mampu memperoleh nilai ≥ 70 sebagai standar ketuntasan 

belajar minimal. Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

  Nilai = 

SA(Skor Perolehan) 
 

 x 100 Smi (Skor Maksimal 

Ideal) 

 

b) Menghitung Nilai Rata-rata 

N

xX
X




)(
 

 

Keterangan: 

X

    

: Nilai ata-rata  

∑ = f(x) : Jumlah seluruh skor 

N    : Subjek 

 

c) Ketuntasan klasikal 
 

KK = 
∑ Siswa yang tuntas  

 x 100 % 
∑ Siswa 

 

Keterangan: 

KK :Ketuntasan klasikal 

 

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

a. Data Aktivitas Siswa 

Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi 
langsung.Penilaian ini dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara 

langsung oleh observer.Adapun teknik penilaian untuk aktivitas belajar 

siswa  terdiri dari 6 indikator, setiap indikator  terdiri dari 3 diskriptor dan  

mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Menentukan skor aktivitas siswa, menentukan skor yang diperoleh 

siswa dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a) Skor 1 diberikan jika siswa tidak aktif 

b) Skor 2 diberikan jika siswa kurang aktif 

c) Skor 3 diberikan jika siswa aktif 

d) Skor 4 diberikan jika sangat aktif 

2) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang 

mungkin dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya indikator = 6 

Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 

Banyak deskriptor = 18 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 

Jadi Skor Maksimal Ideal = 18 x 4 = 72 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = 18 x 1 = 18 

 

3) Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) dengan 

rumus. 

Rumus : Mi    = ½ (Smax + Smin) 

    = ½ (72 + 18) 

    =  40 

  SDi  = ⅓  Mi 

=⅓ (45)  

= 15 

 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas siswa 

dijabarkan pada tabel Tabel 3.1  Kriteria untuk Menentukan Aktivitas 

Belajar Siswa Berdasarkan Skor Standar 

Tabel 3.1 Kriteria aktivitas belajar siswa  

Interval  Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ M ≤ Smi 67,5 ≤ M ≤ 72 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ M < Mi + 1,5 Sdi 52,5 ≤ M < 67,5 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ M < Mi + 0,5 Sdi 37,5 ≤ M < 52,5 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ M < Mi – 0,5 Sdi 22,5 ≤ M < 37,5 Kurang Aktif 

0 ≤ M < Mi – 1,5 Sdi 0 ≤ M < 22,5 Tidak Aktif 

Keterangan: 

 M = rata-rata skor aktivitas siswa 

 

b. Data Aktivitas Guru 

Skor hasil aktivitas guru menggunakan rentang berskala 4, dengan teknik 

pengukurann ya sebagai berikut: 

SB (Sangat Baik)    : jika semua deskriptor (3) yang diamati dilakukan 

oleh guru. 

B (Baik)                  : jika ada dua (2) deskriptor yang diamati dilakukan 

oleh guru. 
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K (Kurang)              : jika ada satu (1) deskriptor yang diamati dilakukan 

oleh guru. 

SK (Sangat Kurang) : jika tidak ada deskriptor yang diamati dilakukan 

oleh guru. 

Untuk mengetahui keaktifan guru dalam pembelajaran, maka data 

hasil observasi yang berupa skor diolah dengan rumus: 

N  
  

   
       

Keterangan: 

NA : Rataan Aktivitas Guru 

SA : Skor Aktual (Perolehan) 

SMi: Skor Maksimal Ideal  

 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas guru 

dijabarkan pada tabel berikut ini (dalam (Arikunto, 2010: 145) 

Tabel 3.2 Kriteria Aktivitas Mengajar Guru 
No Presentase Aktivitas Kategori 

1 76% - 100% Sangat Baik 

2 56% - 75% Baik 

3 40% - 55% Cukup Baik 

4 20% - 39% Kurang Baik 

5 Kurang dari 20% Sangat Kurang Baik 

 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: 
1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar 

klasikal yaitu minimal 85%dari seluruh siswa mendapat nilai lebih dari atau 

sama dengan 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil bila aktivitas belajar siswa dalam belajar 

mencapai katagori “aktif”. 

3. Aktivitas kegiatan guru berkategori baik. 

 

 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus 1 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 78% dengan kategori Sangat Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 61,5 dengan kategori Aktif 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 74 % dari 31 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 

23 orang dan 8 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari 
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target KKM yang ditentukan yaitu    70 dengan ketuntasan klasikal 
85%. 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. 

 

 

2. Siklus II 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 92% dengan kategori Sangat Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 65,5 dengan kategori Aktif 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 90% dari 31 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 

28 orang dan 3 siswa yang tidak tuntas.  

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke 

siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena 

itu, penelitian ini dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil 

belajar pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel Hasil Observasi dan Evaluasi dari Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

Siklus 

Aktivitas Belaja 

Siswa 

Aktivitas Mengajar 

Guru 

Hasil Belajar Siswa 

Rata-

rata 

Skor 

 

Kategori 

 

Persentase 

 

Kategori 

Jumlah 

Siswa yang 

Tuntas 

 

Persentase 

I 61,5 Aktif 

 

78% Sangat 

Baik 

23 74% 

II 65,5 Aktif 92% Sangat 

Baik 

28 90% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas mengajar 

guru dari siklus I sebesar 78%  yang berkategori sangat baik meningkat 

menjadi 92% pada siklus II yang berkategori sangat baik. Hasil aktivitas 

belajar siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata sebesar 61,5 dengan 

kategori aktif meningkat menjadi 65,5 pada siklus II yang berkategori aktif. 

Sedangkan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar 

KKM sebesar 70  yaitu 74% pada siklus I meningkat menjadi 90%% pada 

siklus II. Jadi, peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II 

sebesar 16%. 
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E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan  

bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

menggunakan file gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV A 

SDN 8 Cakranegara pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2015/2016. 

Peningkatan Hasil belajar siswa terlihat dari adanya peningkatan jumlah 

ketuntasan klasikal. Jumlah siswa yang belum mencapai nilai standar KKM 

yang telah ditetapkan sebelum peneliti melakukan penelitian yaitu 16 orang 

tidak tuntas dan 15 orang siswa tuntas yang telah mencapai nilai KKM dengan 

ketuntasan klasikal 48%. Setelah Peneliti melakukan penelitian pada siklus 1 

terdapat 8 siswa yang nilainya dibawah standar KKM  dan 23 siswa telah 

mencapai nilai KKM yang ditetapkan sebesar 70 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 74% sedangkan pada siklus II terdapat 3 orang siswa yang masih 

mendapat nilai di bawah standar KKM dan 28 orang siswa telah mencapai 

KKM dengan ketuntasan klasikal sebesar 90% pada siklus II, hal ini 

menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file 

gambar dari ketuntasan klasikal sebelum penelitian 48% meningkat menjadi 

74%  artinya meningkat sebesar 26%. Meskipun terjadi peningkatan ketuntasan 

klasikal pada siklus 1 ini penelitian belum dikatakan berhasil karena belum 

memenuhi standar ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan sebesar 85% 

sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus II.  Pada siklus II ketuntasan klasikal 

mencapai 90% artinya meningkat 16% dari siklus 1 dan telah memenuhi 

kriteria ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Dari hasil penelitian ini pihak sekolah berusaha meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan menerapkan metode-metode pembelajaran 

yang sesuai dengan materi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas agar 

tercapai tujuan pembelajaran yang optimal. 

2. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran alternatif 

untuk lebih mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Diharapkan guru dapat menggunakan pembelajaran metode 

kooperatif tipe Think Pair Share menggunakan file gambar dalam 

proses pembelajaran di sekolah baik pada mata pelajaran IPA 

maupun  mata pelajaran lain. 

c. Diharapkan guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan 

bimbingan penuh dari guru. 
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