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ABSTRAK 

 
Ayu Prasetyawati: Pengaruh Model Think Pair Share Didukung Media Flashcard Terhadap 

Kemampuan Menyebutkan Contoh Organisasi Di Lingkungan Sekoah Dan Masyarakat Pada Siswa 

Kelas V SDN Sukorejo III Kabupaten Trenggalek Tahun Pelajaran 2017/2018 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan bahwa penggunaan model pembelajaran 

yang bervariatif oleh seorang guru terutama pada pembelajaran di sekolah dasar sangat rendah. Guru 

belum menggunakan  model pembelajaan dan media pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan 

sebuah materi pembelajaran di kelas. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan menggunakan model Think Pair Share 

didukung model flashcard pada siswa kelas V SDN Sukorejo III? (2) Bagaimana kemampuan 

menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan menggunakan model 

pembelajaran langsung tanpa didukung media flashcard pada siswa kelas V SDN Sukorejo III ? (3) 

Adakah pengaruh penggunaan model Think Pair Share didukung media flashcard terhadap 

kemampuan menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat pada siswa kelas 

V SDN Sukorejo III? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Quasi Experimental Design 

tipe Nonequivalen Control Grup Design, dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas V SDN Sukorejo 

III. Alat yang digunakan untuk  pengumpulan data penelitian berupa tes. Tes yang digunakan berupa 

soal pilihan ganda 20 butir soal  pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa kelas V-A dan V-B 

SDN Sukorejo III. 

Simpulan hasil penelitian ini yaitu (1) Kemampuan menyebutkan contoh organisasi di 

lingkungan sekolah dan masyarakat menggunakan model Think Pair Share didukung media flashcard 

pada siswa kelas V SDN Sukorejo III mencapai KKM, berdasarkan rata-rata posttest kelas eksperimen 

80,43 (2) Kemampuan menyeutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 

menggunakan model pembelajaran langsung tanpa didukung media flashcard pada siswa kelas V SDN 

Sukorejo III belum mencapai KKM, berdasarkan rata-rata posttest kelas kontrol 69,00 (3) Terdapat 

pengaruh model Think Pair Share didukung media flashcard terhadap kemampuan menyebutkan 

contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat pada siswa kelas V SDN Sukorejo III. 

Berdasarkan hasil penghitungan uji t, diperoleh         = 5,457 dan        = 2,019 (   >   ). 

 

KATA KUNCI  : Think Pair Share, media flashcard, kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ayu Prasetyawati | 14.1.01.10.0253 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

 

Keberhasilan suatu bangsa adalah 

dapat dilihat dari kualitas manusianya. 

Kualitas manusia yang tinggi adalah 

manusia yang cerdas dalam kebidupan 

berbangsa dan bernegara yang melalui 

pembangunan nasional dalam bidang 

pendidikan. 

Menurut Undang-undang 

Republik Nomor 20 Tahun 2003 yang 

mengatur tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 menjelaskan bahwa. 

Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana dalam mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa aktif 

dalam mengembangkan potensi 

pada dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan 

untuk dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa, 

pendidikan sangatlah berperan penting 

dalam mencerdaskan manusia dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut Sistem Pendidikan 

Nasional No 20 Tahun 2003 

mengemukakan bahwa, Kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat salah satunya adalah 

Pendidikan Kewarganegaraan. Mata 

pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan untuk 

dapat membentuk warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter.  

Selain itu tujuan adanya pendidikan 

kewarganegaraan agar peserta didik 

kemampuan sebagai berikut: 1)  berpikir 

kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewargarganegaraan, 2) 

berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbagsa dan bernegara, sert anti korupsi, 

3) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia, 4) berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam persatuan dunia baik 

secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi infomasi 

dan komunkasi. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN 

Sukorejo III pada siswa kelas V materi 

PKn KD 3.2 tentang menyebutkan contoh 

oganisasi di lingkungan sekoah dan 

masyarakat, permasalahan yang muncul 

disebabkan oleh: 1) siswa pasif dan 

kuang berkonsentrasi dalam 

pembelajaran, 2) siswa ramai saat 

pembelajaran berlangsung, 3) siswa 

merasa bosan dalam pembelajaran, 4) 

model yang diunakan guru adalah model 
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pembelajaran langsung, 5) guru tidak 

menggunakan media dalam 

pembelajaran. Hal tersebut sangatlah 

berdampak pada ketidak tercapaiannya 

dari tujuan mnyebutkan contoh organisasi 

di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Salah satu solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang 

kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

Menurut Rusman (2014: 133) 

berpendapat bahwa. 

Model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran 

dalam jangka panjang), 

merancang pembelajaran dan 

pembimbing pelajaran di kelas. 

 

 Model yang tepat digunakan 

adalah model Think Pair Share. 

Menurut Shoimin (2014: 208) 

menyatakan bahwa.  

Think Pair Share merupakan 

model merupakan suatu model 

pembelajaran yang dapat 

memberikan siswa waktu untuk 

berpikir dan dapat merespon serta 

saling membantu satu sama lain. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model Think 

Pair Share adalah model pembelajarn 

yang dapat mempengaruhi pola 

interaksi, dimana siswa didorong 

untuk dapat berpikir secara mandiri 

dan dapat melaksanakan diskusi dalam 

menentukan jawaban bersama.  

Pada proses pembelajaran akan 

lebih optimal apabila didukung dengan 

media pembelajaran. Arsyad (2013: 3) 

mengatakan bahwa, “Media secara 

garis besar adalah manusia, materi 

atau kejadian yang dapat membangun 

siswa dalam memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan dan sikap”. 

Media yang tepat digunakan 

adalah media flashcard. Menurut 

Susilana dan Riyana (2009: 96) 

mengemukakan bahwa. 

Media flashcard adalah atau 

media kartu yang berisi gambar, 

dimana gambarnya dapat berasal 

dari buatan sendiri atau yang 

sudah ada dan digunakan untuk 

mempermudah siswa saat 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, dengan 

menggunakan media flashcard dapat 

merangsang dan merespon siswa 

dalam pembelajaran. Sehingga siswa 

lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.   

Dari permasalahan tersebut maka 

diajukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh model Think Pair Share 

didukung media flashcard terhadap 

kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan sekolah dan 

masyarakat pada siswa kelas V SDN 
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Sukorejo III Kabupaten Trenggalek 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

II. METODE 

Variabel merupakan semua hal 

yang menjadi fokus penelitian yang 

dipelajari peneliti untuk memperoleh 

informasi. 

Pada penelittian ini terdapat 2 

variabel yaitu variabel independen 

atau variabel bebas dan variabel 

dependen atau variabel terikat. 

a. Variabel indepenen atau variabel 

bebas (X): 

Model Think Pair Share didukung 

media flashcard. 

b. Variabel dependen atau variabel 

bebas: 

Kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan teknik Quasi 

Experimental Grup Design dengan 

jenis Nonequivalen Control Grup 

Design. 

Tabel 2.1 Pola Desain Penelitian 

Kelompok  Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen  O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

(Sugiyono 2015: 79) 

Keterangan : 

    = pretest kelompok eksperimen 

    = posttest kelompok eksperimen 

    = pretest kelompok kontrol 

    = posttest kelompok kontrol 

   = perlakuan dengan menggunakan  

model Think Pair Share 

didukung media flashcard 

   = perlakuan dengan menggunakan  

model pembelajaran langsung 

tanpa didukung media flashcard 

Penelitin ini dilaksanakan di SDN 

Sukorejo III Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Trenggalek Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan sasaran 

penelitian kelas V selama 6 bulan 

yang terhitung dari bulan Januari 

sampai Juni 2018. 

Subjek pada penelitian ini adalah  

seluruh siswa kelas V SDN Sukorejo 

III dengan jumlah 43 siswa. 

Sedangkan sampel pada penelitian ini 

adalah kelas V-A sebagai kelas 

ekperimen dan kelas V-B sebagai 

kelas kontrol. Jenis tes yang 

digunakan adalah soal pilihan ganda 

sebanyak 20 butir soal pretest dan 

posttest. Sebelum diujikan, tes terlebih 

dahulu diujicobakan. 

Teknis analisis data yang 

digunakan salah satunya adalah uji t, 

dengan rumus Independent Sample 

Test. Analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 23 for windows. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelittian dan 

hasil analisis data tentang pengaruh 

model Think Pair Share di lingkungan 

sekolah dan masyarakat pada siswa 

kelas V SDN Sukorejo III Kabupaten 

Trenggalek dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan sekolah 

dan masyarakat dengan 

menggunakan model Think Pair 

Share didukung media flashcard 

pada siswa kelas V SDN Sukorejo 

III mencapai KKM, berdasarkan 

rata-rata posttest kelas eksperimen 

80,43. 

2. Kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan sekolah 

dan masyarakat dengan 

menggunakan model 

pembelajaran langsung tanpa 

didukung media flashcard pada 

siswa kelas V SDN Sukorejo III 

belum mencapai KKM, rata-rata 

posttest kelas kontrol  69,00. 

3. Terdapat pengaruh penggunaan 

model Think Pair Share didukung 

media flashcard terhadap 

kemampuan menyebutkan contoh 

organisasi di ligkungan sekolah 

dan masyarakat pada siswa kelas 

V SDN Sukorejo III. Berdasarkan 

hasil pengujian uji t, diperoleh 

       = 5,457 dan        = 2,019 

(   >   ).  
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