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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan, bahwa dalam proses pembelajaran 
IPS materi mengidentifikasi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah 
masih rendah. Hasil ulangan harian rata-rata mendapat nilai 60 (<KKM), Hampir 60% 
mencapai nilai di bawah KKM (75) dan hanya 40% saja yang mencapai nilai di atas KKM 
(75).  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pengaruh model Think Pair And 
Share didukung media audio-visual berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi 
pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah pada siswa Kelas III SDN 2 
Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. (2) Mendeskripsikan pengaruh model 
Think Pair And Share tanpa didukung media audio-visual berpengaruh terhadap kemampuan 
mengidentifikasi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah pada siswa 
Kelas III SDN 2 Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. (3) Mendeskripsikan 
perbedaan pengaruh antara menggunakan model Think Pair And Share didukung media 
audio-visual dibanding dengan model Think Pair And Share tanpa didukung media audio-
visual terhadap kemampuan mengidentifikasi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di 
sekitar rumah pada siswa Kelas III SDN 2 Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten 
Trenggalek. 

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, teknik penelitian menggunakan 
eksperimental diadaptasi dari Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III A sebanyak 25 siswa dan kelas III B sebanyak 25 
siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan instrumen berupa tes. 
Teknik analisis yang digunakan adalah t-test. 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada 

pengaruh dalam model pembelajaran Think Pair and Share didukung media audio visual 
terhadap kemampuan mengidentifikasi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar 

rumah pada siswa kelas III SDN 2 Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek 

Tahun Ajaran 2017-2018, dengan rata-rata sebesar 88,48. (2) Ada pengaruh dalam model 

pembelajaran Think Pair and Share tanpa didukung media audio visual terhadap kemampuan 
mengidentifikasi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah pada siswa 

kelas III SDN 2 Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Ajaran 2017-

2018, dengan nilai rata-rata sebesar 72,96. (3) Ada perbedaan pengaruh antara menggunakan 
model pembelajaran Think Pair and Share didukung media audio visual dibanding dengan 

model pembelajaran Think Pair and Share tanpa didukung media audio visual terhadap 

kemampuan mengidentifikasi pemeliharaan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah 
pada siswa kelas III SDN 2 Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 

Ajaran 2017-2018, hal ini dibuktikan dari hasil analisis data melalui perhitungan uji-t 

Independent Sample T-test  diperoleh nilai thitung >  ttabel (dengan taraf signifikan 5% atau 

0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak. 
 

Kata Kunci: Think Pair And Share, Media Audio-Visual, Mengidentifikasi 

Pemeliharaan Lingkungan Alam Dan Buatan di sekitar Rumah. 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam dunia pendidikan secara 

operasional yang ditempuh melalui 

kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya 

“mengajar” melainkan “membelajarkan” 

peserta didik agar mau belajar. Untuk 

mencapai tujuan pendidikan sebagaimana 

dikutip di atas, pemerintah telah menye-

lenggarakan perbaikan-perbaikan pening-

katan mutu pada berbagai jenjang 

pendidikan. Peningkatan kompetensi 

guru sebagai pelaku dalam proses belajar 

mengajar, karena gurulah yang meng-

arahkan bagaimana proses belajar men-

gajar itu dilaksanakan. Karena itu guru 

harus menggunakan suatu model pem-

belajaran, agar menjadi lebih efektif juga 

menarik sehingga bahan pelajaran yang 

disampaikan akan membuat siswa merasa 

senang dan merasa perlu untuk mem-

pelajari bahan pelajaran tersebut dan 

siswa dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Dalam pembelajaran di 

SD, mata pelajaran IPS adalah salah satu 

mata pelajaran wajib yang diajarkan. 

Model pembelajaran tentu akan lebih 

menarik jika didukung dengan suatu 

media pembelajaran. Menurut Gagne dan 

Briggs (2015) dijelaskan bahwa: 

Media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, 

yang terdiri dari antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video, camera, 

video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi, dan komputer. Dengan kata 

lain, media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

 

Menurut Susanto (2015: 137), “Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai 

disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas 

secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang men-

dalam kepada peserta didik”. 

Melalui pembelajaran IPS di 

sekolah, diharapkan dapat membekali 

siswa pengetahuan dan wawasan tentang 

konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, 

memiliki kepekaan dan kesadaran 

terhadap masalah sosial di lingkungannya 

serta mampu memecahkan permasalahan 

sosial dengan baik, sehingga pada 

akhirnya siswa dapat menjadi warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab. 

Selain itu, pembelajaran IPS di SD harus 

disesuaikan  dengan lingkungan, karakte-

ristik, dan kebutuhan peserta didik. Selain 

itu mata pelajaran IPS dapat digunakan 

untuk mengembangkan daya pikir siswa 

dalam pengetahuan maupun bertingkah 

laku sosialnya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Hasil observasi yang dilakukan 

peneliti di SDN 2 Pogalan Kecamatan 

Pogalan Kabupaten Trenggalek pada 
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siswa kelas III, dalam proses pem-

belajaran IPS materi mengidentifikasi 

pemeliharaan lingkungan alam dan 

buatan di sekitar rumah masih rendah. 

Hasil ulangan harian rata-rata mendapat 

nilai 60 (<KKM), Hampir 60% mencapai 

nilai di bawah KKM (75) dan hanya 40% 

saja yang mencapai nilai di atas KKM 

(75). Kondisi tersebut disebabkan karena 

dalam proses pembelajaran guru meng-

gunakan metode ceramah dan penugasan 

sehingga dalam proses belajar mengajar 

siswa merasa bosan, jenuh, dan pasif 

karena proses belajar mengajar yang 

disampaikan guru tidak menarik. Selain 

itu pada saat proses pembelajaran 

berlangsung banyak anak-anak yang 

ramai dan tidak memperhatikan guru saat 

menyampaikan materi di depan kelas. 

Berkaitan dengan permasalahan di 

atas, harus diupayakan adanya perbaikan 

pembelajaran, khususnya yang menyang-

kut proses pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang sesuai dengan 

permasalahan di atas yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran Think 

Pair And Share. Menurut Hamdayama 

(2014: 201), menyatakan bahwa “think 

pair and share merupakan suatu cara 

yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas”. 

Di samping tepat dalam mengguna-

kan model pembelajaran, juga perlu 

didukung penggunaan media pembelajar-

an. Untuk mendukung model pem-

belajaran Think Pair And Share, media 

yang sesuai yaitu dengan menggunakan 

media audio-visual. Menurut Sanaky 

(2014: 105) menyebutkan bahwa “Media 

Audio Visual adalah seperangkat alat 

yang dapat memproyeksikan gambar 

bergerak dan bersuara. Paduan antara 

gambar dan suara membentuk karakter 

sama dengan obyek aslinya”. Dengan 

bantuan media audio visual diharapkan 

mampu mengoptimalkan pemahaman 

siswa mengenai materi pelajaran yang 

diajarkan. Dengan video yang menggam-

barkan materi pembelajaran diharapkan 

dapat menarik rasa ingin tahu siswa 

terhadap materi pembelajaran yang 

diajarkan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, 

maka diajukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Model Pembelajaran Think 

Pair And Share Didukung Media 

Audio-Visual Terhadap Kemampuan 

Mengidentifikasi Pemeliharaan Ling-

kungan Alam Dan Buatan Di Sekitar 

Rumah Pada Siswa Kelas III SDN 2 

Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek 

Tahun Ajaran 2017-2018”. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini peneliti meng-

gunakan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2014:13) menjelas-kan bahwa 

“Metode kuantitatif karena data peneli-



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ari Kurniawan | NPM: 11.1.01.10.0026 
FKIP– PGSD 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 5|| 

 

tian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian eksperi-

men. Desain penelitian yang digunakan 

yaitu jenis penelitian Quasi Experi-

mental. Kemudian desain penelitian yang 

dipilih adalah tidak secara random 

(Nonrandomized Control Group Pretest-

Posttest Design). 

Penelitian ini dilakukan di SDN 2 

Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek sedangkan waktu penelitian 

ini dilaksanakan selama 6 bulan terhitung 

sejak Feb 2017 s.d Juli 2018. Dalam 

penelitian ini yang diambil sebagai 

populasi adalah seluruh siswa kelas III A 

sebagai kelas eksperimen sebanyak 25 

siswa dan kelas III B sebagai kelas 

kontrol sebanyak 25 siswa. Total 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 

siswa SDN 2 Pogalan Kec. Pogalan Kab. 

Trenggalek. Teknik peng-ambilan sampel 

menggunakan pendekat-an penelitian, 

sampel yang diambil tidak secara 

random. Pengumpulan data pada peneli-

tian ini dilakukan dalam dua kali 

pertemuan, dengan menggunakan instru-

men berupa tes. Teknik analisis yang 

digunakan adalah t-test. 

 

 

 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh dalam model pembelajaran 

Think Pair and Share didukung media 

audio visual terhadap kemampuan 

mengidentifikasi pemeliharaan ling-

kungan alam dan buatan di sekitar 

rumah pada siswa kelas III SDN 2 

Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek 

Tahun Ajaran 2017-2018. 

Berdasarkan tabel 4.13 rangkuman 

uji hipotesis 1 sebagaimana terlihat pada 

nomor 1 dapat diketahui bahwa nilai 

thitung 20,134 (pada kolom E). Maka thitung 

lebih besar dari pada harga dari ttabel 5% 

yaitu 2,064 (pada kolom F) dan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

th = 20,134 > tt  5% =  2,064 

Maka sebagaimana telah ditetapkan 

pada bab III, dapat ditemukan thitung > ttabel 

= 5% maka analisa hasil pengujian 

hipotesis 1 bahwa hipotesis nol (H0) 

ditolak pada taraf signifikan 5% yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) yang diajukan 

terbukti benar. 

2. Pengaruh dalam model pembelajaran 

Think Pair and Share tanpa didukung 

media audio visual terhadap kemam-

puan mengidentifikasi pemeliharaan 

lingkungan alam dan buatan di sekitar 

rumah pada siswa kelas III SDN 2 

Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek 

Tahun Ajaran 2017-2018. 
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Berdasarkan tabel 4.13 rangkuman 

uji hipotesis 2 sebagaimana terlihat pada 

nomor 2 dapat diketahui bahwa nilai 

thitung 11,066 (pada kolom E). Maka thitung 

lebih besar dari pada harga dari ttabel 5% 

yaitu 2,064 (pada kolom F) dan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

th = 11,066 > tt  5% =  2,064 

Maka sebagaimana telah ditetapkan 

pada bab III, dapat ditemukan thitung > ttabel 

= 5% maka analisa hasil pengujian 

hipotesis 2 bahwa hipotesis nol (H0) 

ditolak pada taraf signifikan 5% yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) yang diajukan 

terbukti benar. 

3. Ada perbedaan pengaruh antara 

menggunakan model pembelajaran 

Think Pair and Share didukung media 

audio visual dibanding dengan model 

pembelajaran Think Pair and Share 

tanpa didukung media audio visual 

terhadap kemampuan mengidentifika-

si pemeliharaan lingkungan alam dan 

buatan di sekitar rumah pada siswa 

kelas III SDN 2 Pogalan Kec. Pogalan 

Kab. Trenggalek Tahun Ajaran 2017-

2018. 

Berdasarkan tabel 4.13 rangkuman 

uji hipotesis 3 sebagaimana terlihat pada 

nomor 1 dapat diketahui bahwa nilai 

thitung 6,946 (pada kolom E). Maka thitung 

lebih besar dari pada harga dari ttabel 5% 

yaitu 2,011 (pada kolom F) dan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

th = 6,946 > tt  5% =  2,011 

Maka sebagaimana telah ditetapkan 

pada bab III, dapat ditemukan thitung > ttabel 

= 5% maka analisa hasil pengujian 

hipotesis 3 bahwa hipotesis nol (H0) 

ditolak pada taraf signifikan 5% yang 

berarti hipotesis kerja (Ha) yang diajukan 

terbukti benar.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dikemukakan pada bab IV dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh dalam model pembelajaran 

Think Pair and Share didukung media 

audio visual terhadap kemampuan 

mengidentifikasi pemeliharaan lingkung-

an alam dan buatan di sekitar rumah pada 

siswa kelas III SDN 2 Pogalan Kec. 

Pogalan Kab. Trenggalek Tahun Ajaran 

2017-2018, dengan thitung > ttabel (20,134 > 

2,064). 

2. Ada pengaruh dalam model pembelajaran 

Think Pair and Share tanpa didukung 

media audio visual terhadap kemampuan 

mengidentifikasi pemeliharaan lingkung-

an alam dan buatan di sekitar rumah pada 

siswa kelas III SDN 2 Pogalan Kec. 

Pogalan Kab. Trenggalek Tahun Ajaran 

2017-2018, dengan thitung > ttabel (11,066 > 

2,064). 

3. Ada perbedaan pengaruh antara 

menggunakan model pembelajaran Think 

Pair and Share didukung media audio 
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visual dibanding dengan model pem-

belajaran Think Pair and Share tanpa 

didukung media audio visual terhadap 

kemampuan mengidentifikasi pemeliha-

raan lingkungan alam dan buatan di 

sekitar rumah pada siswa kelas III SDN 2 

Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek Tahun Ajaran 2017-2018, hal 

ini dibuktikan dari hasil analisis data 

melalui perhitungan uji-t Independent 

Sample T-test  diperoleh nilai thitung >  

ttabel (dengan taraf signifikan 5% atau 

0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak. 
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