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ABSTRAK  
 

Mei Kayati : Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Didukung Media Gambar 

Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Rantai Makanan Pada Siswa Kelas IV SDN Wonocatur, 

Skripsi, FKIP UNP Kediri,2018. 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan, bahwa proses pembelajaran siswa di kelas 

IV SDN Wonocatur pada mata pelajaran IPA tentangmengidentifikasi rantai makanan, masih dominasi 

dengan pembelajaran yang terpusat pada guru. Hal demikian tidak dapat membuat siswa terlibat secara 

langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat 

kemampuan belajar siswa dan pembelajaran kurang menyenangkan dan kurang bermakna. 

 Permasalan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh mengidentifikasi rantai 

makanan menggunakan model Think Pair Share didukung dengan media gambar pada siswa kelas IV 

SDN Wonocatur Tahun Ajaran 2017/2018. (2) Bagimana pengaruh mengidentifikasi rantai makanan 

menggunakan model Think Pair Share tanpa didukung dengan media gambar pada siswa kelas IV 

SDN Wonocatur Tahun Ajaran 2017/2018. (3) bagaimana perbedaan pengaruh model Think Pair 

Share didukug media gambar di bandingkan model Think Pair Share tanpa di dukung media gambar 

terhadap kemampuan mengidentifikasi rantai makanan pada siswa kelas IV SDN Wonocatur Tahun 

Ajaran 2017/2018.  

 Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan 

menggunakan model Thin Pair Share dengan subyek penelitian kelas IV SDN Kepuhrejo dan SDN 

Wonocatur penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tindakan, menggunakan instrument RPP, lembar 

observasi, dan hasil belajar siswa. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian tes. Tes 

yang diberikan berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal pretest dan posttest. 

 Kesimpulam dalam penelitian ini adalah : (1) pengaruh mengidentifikasi rantai makanan pada 

siswa kelas IV SDN Wonocatur dengan menggunakan model pembelajaran think pair share didukung 

dengan media gambar dinyatakan mampu dengan nilai rata – rata 17,334 (diatas KKM yaitu 75) (2) 

pengaruh mendiskripsikan rantai makanan pada siswa kelas IV SDN Kepuhrejo dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share tanpa didukung media gambar dinyatakan kurang mampu dengan 

nilai rata – rata 11,974 (dibawah KKM yaitu 75) (3) ada perbedaan pengaruh yang signifikan 

penggunaan model pembelajaran think pair share didukung dengan media gambar dan model 

pembelajaran think pair share tanpa didukung media gambar terhadap kemampuan mengidentifikasi 

rantai makanan pada siswa kelas IV SDN Wonocatur Kec. Ngasem Kab. Kediri. Dapat diketahui 

bahwa Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,000, maka berdasarkan criteria Sig (2-tailed) 0,000 < 

0,05 maka H0 ditolak yang berarti Ha diterima. Dan didapatkan nilai t hitung 18,311 lebih besar daru t 

table 2,009 ( 18,311≥2,009)  

Kata kunci : Model Pembelajaran Think Pair Share, Media, Gambar, Mengidentifikasi Rantai 

Makanan. 
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A. PENDAHULUAN  

I. Latar Belakang  

Dunia pendidikan dari 

waktu kewaktu selalu mengalami 

perkembangan. Dunia pendidikan 

mengalami banyak kemajuan. 

Namun masih banyak masalah 

yang muncul. Salah satunya 

muncul dari mata pelajaran IPA. 

Mata pelajaran IPA sampai saat ini 

masih dianggap mata pelajaran 

yang sulit bagi siswa. Begitu 

banyak materi yang dikeluhkan 

oleh siswa sebagai materi yang 

sulit dipelajari.  

Menurut pendapat Rusman 

(2013:V):  

Dalam proses pembelajaran 

guru diharapkan untuk memilih 

model dan media pembelajaran. 

Dari sekian banyak model dan 

media pembelajaran, guru 

diharapakan dapat memilih model 

pembelajaran yang tepat untuk 

memilih materi yang disampaikan, 

agar mencapai hasil yang optimal.  

 Kondisi tersebut dialami 

pada siswa kelas IV SDN 

Wonocatur Kab. Kediri khususnya 

pada mata pelajaran IPA tentang 

materi menyelesaikan masalah 

mengidentifikasi rantai makanan. 

Hal ini mungkin terjadi akibat guru 

kurang menngunakan model 

pembelajaran yang variatif serta 

tidak menggunakan media yang 

mendukung dalam proses 

pembelajaran. Guru lebih 

cenderung menggunakan model 

pembelajaran langsung dalam 

setiap proses pembelajaran. 

Kondisi ini membuat siswa menjadi 

bosan dan monoton. Proses 

pembelajaran seperti ini akan 

kurang memberikan kesempatan 

dan peluang kepada siswa untuk 

menumbuh kembangkan 

pengetahuannya. Hal ini terlihat 

dari nilai hasil belajar yang rendah 

pada siswa kelas IV SDN 

Wonocatur Kec. Ngasem Kab. 

Kediri, dengan materi 

mengidentifikasi rantai makanan. 

Rata – rata nilai mengenai 

mengidentifikasi rantai makanan 

<70 (KKM). 

 IPA behubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta – 

fakta, konsep – konsep, atau prinsip 

– prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat 
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menjadi tempat bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitarnya, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya didalam kehidupan 

sehari – hari. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut 

dalam pembelajaran IPA pada 

materi mendiskripsiskan rantai 

makanan mengunakan model  

Think Pair Share didukung media 

gambar. 

Menurut pendapat Joyce (1992:4) 

 Model pembelajarn adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran 

dikelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan 

perangkat – perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya 

buku – buku , flim, computer, 

kurikulum dll. 

 Model pembelajaran think 

pair share adalah untuk 

mengembangkan partisipasi siswa 

dalam kelas dengan berdiskusi dan 

meningkatkan pemahan konsep. 

Dengan cara siswa saling belajar 

satu sama lain dan mendapatkan 

jalan keluar dari ide mereka setelah 

berdikusi dan membuat ide mereka 

untuk berdiskusi dalam kelas. 

Menurut pendapat Gunter 

(1999:10) 

 Selain menggunaka model 

pembelajaran guru memerlukan 

media yang dapat membatu dalam 

menyampaikan materi 

pembelajaran. Salah satu media 

yang digunakan oleh guru adalah 

media gambar. Arief S. Sadiman 

(2012:7) menyatakan bahwa, media 

gambar adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat 

merangasang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi.  

 Berdasarkan uraian diatas 

dipilih judul skripsi, pengaruh 

model pembelajaran Think Pair 

Share didukung media gambar 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi rantai makanan 

pada siswa kelas IV SDN 

Wonocatur Tahun Ajaran 

2017/2018. 

 

B. Metode dan Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:61) 

bahwa variabel penelitian 
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adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik 

kesimpulan.  

Dengan demikian variabel 

penelitian ada dua jenis yaitu :  

1. Variabel bebas:  

  Penerapan model 

pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) dengan 

didukung media gambar  

 Penerapan model 

pembelajaran Think Pair 

Share ( TPS ) tanpa 

didukung media gambar  

2. Variabel terikat  

Kemampuan mengidentifikasi 

rantai makanan  

 

II. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SDN Wonocatur 

Kec. Ngasem Kab. Kediri tahun 

ajaran 2017/2018 adapun 

jumlah siswa kelas IV SDN 

Wonocatur 29 siswa. dan siswa 

kelas IV SDN Kepuhrejo Kec. 

Ngapengrejo Kab. Kediri tahun 

ajaran 2017/2018 adapun 

jumlah siswa kelas IV SDN 

Kepuhrejo 25 siswa. subjek 

penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu kelas Eksperimen dan 

kelas Kontrol. Kelas 

Eksperimen yaitu SDN 

Wonocatur sedangkan kelas 

Kontrol SDN Kepuhrejo.  

 

III. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah tes 

untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa adapun 

langkah – langkah 

pengumpulan data sebagai 

berikut:  

1. Observasi  

2. Pembuatan instrument soal  

3. Penentuan kelompok 

perlakuan dan kelompok 

kontrol 

4. Uji coba instrument  

5. Melakukan pretest 

6. Proses belajar mengajar 

(PBM) pada kelas 

perlakuan 

7. Proses belajar mengajar 

(PBM) pada kelas kontrol 

8. Melakukan posttest 

9. Analis data  

10. Pembuatan laporan 
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IV. Teknik Analis Data 

 Teknik analis data yang 

digunakan untuk penelitian ini 

menggunakan uji – t. untuk 

memudahkan perhitungan dan 

agar lebih menyakinkan hasil 

analis data, dilakukan analis 

data dengan menggunakan 

program SPSS 16.0. 

 

C. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Pengaruh model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

didukung media gambar 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi rantai 

makanan pada siswa kelas IV 

SDN Wonocatur Kec. Ngasem 

Kab. Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018 

Berdasarkan hasil analis data 

siswa kelas IV SDN Wonocatur 

menggunakan model Think 

Pair Share (TPS) didukung 

dengan media gambar diketahui 

bahwa dari 29 siswa diperoleh 

nilai rata – rata sebesar 81,30 

dengan nilai maksimum 100 

dan minimum 65. Model Think 

Pair Share (TPS) merupan 

sistem pembelajaran kelompok 

dengan tujuan agar siswa dapat 

bekerja sama, bertanggung 

jawab, saling membantu 

memecahkan masalah, dan 

saling mendorong satu sama 

lain untuk berprestasi.  

2. Pengaruh model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) tanpa 

didukung media gambar 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi rantai 

makanan pada siswa kelas IV 

SDN Wonocatur Kec. Ngasem 

Kab. Kediri tahun ajaran 

2017/2018 

Berdasarkan hasil analis data 

siswa kelas IV SDN Wonocatur 

menggunakan model think pair 

share tanpa didukung media 

gambar diketahuai bahwa dari 

25 siswa diperoleh nilai rata – 

rata sebesar 72,40 dengan nilai 

maksimum 100 dan minimum 

55. Model think pair share 

merupakan sistem pembelajaran 

kelompok dengan tujuan agar 

siswa dapat bekerja sama, 

bertanggung jawab, saling 

membantu memecahkan 

masalah, dan saling mendorong 

satu sama lain untuk 

berprestasi.  

3. Adapun perbedaan pengaruh 

model Think Pair Share (TPS) 

didukung dengan media gambar 
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dibandingkan model Think Pair 

Share (TPS)  tanpa didukung 

media gambar terhadap 

kemampuan mengidentifikasi 

rantai makanan pada siswa 

kelas IV SDN Wonocatur Kec. 

Ngasem Kab. Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018 

Berdasrkan hasil hipotesis 

disimpulkan bahwa “ada 

pengaruh penggunaan model 

think pair share didukung 

media gambar terhadap 

kemampuan mengidentifikasi 

rantai makanan siswa kelas IV 

SDN Wonocatur Kec.Ngasem 

Kab. Kediri tahun ajaran 

2017/2018”. Pengaruh yang 

signifikan 5% dalam 

penggunaan model 

pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) didukung media gambar 

tehadap kemampuan 

mengidentfikasi rantai makanan 

hal ini dapat dibuktikan dengan 

diperoleh thitung> ttabel yaitu 

18,311>2,009 sehingga Ho 

ditolak Ha diterima pada taraf 

signifikan 5% hal tersebut juga 

membuktikan bahwa 

pembelajaran menggunakan 

model- model think pair share 

didukung media gambar dapat 

mencapai pengguasaan materi 

yang lebih maksimal dari pada 

pembelajaran yang 

menggunakan model think pair 

share tanpa didukung media 

gambar.  

 

D. PENUTUP  

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analis data 

penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

a. Pengaruh mengidentifikasi 

rantai makanan pada siswa 

kelas IV SDN Wonocatur 

dengan menggunakan 

model pembelajaran think 

pair share didukung media 

gambar dinyatakan 

signifikan. Adapun nilai Sig 

(2-tailed) 0,000<0,05 

sehingga terdapat pengaruh 

yang signifikan. Dan rata – 

rata nilai pretest yang 

diperoleh adalah 53,96. 

Sedangkan nilai rata – rata 

posttest yaitu 81,00. Dan 

didapatkan hasil t-hitung = 

17,334 menunjukkan bahwa 

lebih besar dari t-tabel 

sebesar 2,009. Maka Ho 

ditolak pada taraf signifikan 

5% yang berarti Ha 
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diterima. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa 

siswa klas IV SDN 

Wonocatur dinyatakan 

mampu menguasai materi 

mendiskripsikan rantai 

makanan dikarenakan 

model pembelajaran think 

pair share didukung dengan 

media gambar dalam proses 

pembelajaran. 

b. Pengaruh mengidentifikasi 

rantai makanan siswa kelas 

IV SDN Kepuhrejo dengan 

munggunakan model Think 

Pair Share (TPS) tanpa 

didukung media gambar 

dinyatakan kurang 

signifikan. Adapun 

diketahui hasil nilai Sig (2-

tailed) menunjukan 

0,000<0,05 dan didapatkan 

hasil t-hitung 11,974 

menunjukan bahwa lebih 

besar dibandingkan dari t-

tabel 5% sebesar 2,009. 

Maka Ho ditolak yang 

berarti Ha yang diajukan 

terbukti benar. Sedangkan 

rata-rata pretest yaitu 49,06. 

Dan nilai rata – rata posttest 

yaitu 71,09. Dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa kelas IV SDN 

Kepuhrejo dinyatakan 

kurang mempu menguasai 

mendiskripsikan rantai 

makanan. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya 

media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran. 

c. Ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan penggunaan 

model pembelajaran Think 

Pair Share (TPS) didukung 

media gambar dibandingkan 

model pembelajaran model 

Think Pair Share (TPS) 

tanpa didukung media 

gambar tehadap 

kemampuan 

mengidentifikasi rantai 

makanan pada siswa kelas 

IV SDN Wonocatur Kec. 

Ngasem Kab. Kediri. Dapat 

diketahui bahwa Sig(2-

tailed) 0,000<0,05 maka Ho 

ditolak yang berarti Ha 

diterima. Dan didapatkan 

nilai t hitung 18,311 lebih 

besar dari t table 2,009 

(18,311≥2,009) 
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2. Saran hasil penelitian 

a. Bagi siswa 

1. Diharpkan siswa tidak 

malu menanyakan 

materi yang dianggap 

sulit kepada teman yang 

lainnya 

2. Peserta didik hedaknya 

tidak segan membantu 

temannya yang 

berkemampuan kurang 

b. Bagi guru  

1. Diharapkan dalam 

proses belajar mengajar, 

guru dapat menyiapkan 

pembelajran dengan 

sebaik mungkin yang 

tersusun sistematis 

dalam bentuk RPP, agar 

materi dapat 

tersampaikan secara 

maksimal 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajaran think pair 

share didukung media 

gambar pada materi 

mengidentifikasi rantai 

makanan dapat 

dilakukan tidak hanya 

sampai penelitian ini 

selesai, akan tetapi 

dilanjutkan dan 

dilaksanakan secara 

kontinues bagi salah 

satu alternative dalam 

meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

c. Bagi pihak sekolah  

1. Kepada pihak kepala 

sekolah agar lebih 

mendukung sepenuhnya 

proses pembelajaran 

dengan jalan memberi 

saran, prasarana, dan 

menciptakan suasana 

yang kondusif bagi 

terciptanya proses 

pembelajaran yang baik. 

2. Kepada semua pihak 

sekolah terutama para 

pendidik, diharapkan 

dapat menigkatkan 

kompetensi professional 

serta membeklai diri 

dengan pengetahuan 

yang luas. 

d. Bagi penelit 

Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan 

untuk menambah dan 

meningkatkan pengetahuan 

dan kreatif dalam 

melakukan penelitian atau 

observasi tentang mata 
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pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) mengenai 

materi mendiskirsikan 

rantai makanan.  
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