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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi yang ada di kelas IV SDN 2 Ngantru saat proses
pembelajaran siswa masih banyak yang ramai dan kurang memperhatikan. Ketika siswa diminta untuk
berdiskusi dan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 siswa, hanya beberapa siswa saja yang
mengerjakan sedangkan yang lainnya ramai sendiri. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui bagaimana kemampuan menggali  pengetahuan baru yang terdapat pada teks tema 7
indahnya keragaman di negeriku dengan menggunakan strategi pembelajaran TPS siswa kelas IV SDN
2 Ngantru Tulungagung tahun ajaran 2017/2018. (2) Untuk mengetahui bagaimana kemampuan
menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks tema 7 indahnya keragaman di negeriku tanpa
menggunakan strategi pembelajaran TPS siswa kelas IV SDN 2 Ngantru Tulungagung tahun ajaran
2017/2018. (3) Untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan strategi pembelajaran TPS terhadap
kemampuan menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks tema 7 indahnya keragaman di
negeriku siswa kelas IV SDN 2 Ngantru Tulungagung tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian Quasi Eksperimen. Subjek pada
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Ngantru dengan menggunakan instrumen berupa tes.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Siswa kelas IV SDN 2 Ngantru Tulungagung tahun ajaran
2017/2018 mampu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks tema 7 indahnya keragaman di
negeriku dengan menggunakan strategi pembelajaran TPS. (2) Siswa kelas IV SDN 2 Ngantru
Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 kurang mampu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada
teks tema 7 indahnya keragaman di negeriku tanpa menggunakan strategi pembelajaran TPS. (3) Ada
pengaruh pengunaan strategi pembelajaran TPS terhadap kemampuan menggali pengetahuan baru
yang terdapat pada teks tema 7 indahnya keragaman di negriku siswa kelas IV SDN 2 Ngantru
Tulungagung tahun ajaran 2017/2018.

Kata Kunci: Strategi pembelajaran TPS (Think Pairs Share), Kemampuan menggali
pengetahuan baru yang terdapat pada teks.
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I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu

negara yang memiliki banyak

keragaman. Salah satu keragaman

yang ada di negara Indonesia adalah

bahasa. Bahasa Indonesia sebagai

bahasa nasional perlu dibelajarkan

kepada seluruh rakyat Indonesia

mulai dari pendidikan Sekolah dasar.

Pendidikan sekolah dasar sangat

menentukan bagaimana ke depan

seorang siswa mampu berperan

dalam mengembangkan potensi

untuk pembangunan bangsa dan

negara. Menurut Rusman (2015: 87)

“untuk menunjang pengembangan

potensi peserta didik maka

perubahan kurikulum perlu di-

lakukan karena adanya berbagai

tantangan yang harus dihadapi”.

Oleh karena itu, pemerintah

Indonesia memberlakukan kurikulum

terbaru yaitu kurikulum 2013.

Menurut Mulyasa (2013 : 7)

“kurikulum 2013 lebih ditekankan

pada pendidikan karakter, terutama

pada tingkat dasar yang akan

menjadi fondasi bagi tingkat

berikutnya”. Keberhasilan suatu

proses belajar mengajar salah

satunya dipengaruhi oleh bagaimana

strategi yang digunakan guru dalam

pembelajaran, dengan pemilihan

strategi yang tepat diharapkan dapat

menstimulus siswa untuk aktif dan

mampu bekerjasama dengan baik.

Salah satu strategi pembelajaran

yang dapat digunakan untuk

menstimulus siswa aktif adalah

strategi pembelajaran TPS (Think

Pairs share). Menurut Kurniasih dan

Sani (2016 : 58) “TPS adalah jenis

pembelajaran kooperatif yang di-

rancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa”. Strategi ini dapat

melatih kemampuan siswa dalam

memecahkan suatu masalah yang

diberikan oleh guru.

Namun pada kenyatannya

memang masih banyak guru kurang

memperhatikan strategi yang mereka

gunakan dalam proses pembelajaran.

Akibatnya masih banyak siswa yang

ramai dan kurang memperhatikan

materi pembelajaran. Terkadang juga

saat siswa diminta untuk berdiskusi

secara berkelompok dengan 5 siswa

dalam satu kelompok yang me-

ngerjakan hanya 1 sampai 2 siswa,

sedangkan yang lainnya ramai

sendiri dan tidak ikut berdiskusi.

II. METODE

Metode penelitian yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian eksperimen.

Desain yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah desain Quasi

Eksperimen dengan jenis rancangan

Nonequivalent Control Group

desain. Desain penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Kelas Pretest Perlakuan Posttest

1. Kontrol X1 Y1 O1

2. Eksperimen X2 Y2 O2

Keterangan:

X1 : Hasil pretest kelompok kontrol

X2 : Hasil pretest kelompok

eksperimen

Y1 : Perlakuan tanpa strategi

pembelajaran TPS

Y2 : Perlakuan dengan

menggunakan strategi

pembelajaran TPS

O1 : Hasil posttest kelas kontrol

O2 : Hasil posttest kelas eksperimen

Untuk mengolah data yang sesuai

dengan tujuan penelitian, maka

diperlukan suatu instrumen. Dalam

penelitian ini untuk mengetahui

kemampuan siswa digunakan

instrumen berupa tes. Tes yang

digunakan terdiri dari dua prosedur

yaitu pretest dan posttest.

Data nilai pretest dan posttest

yang dikumpulkan dari hasil

penelitian kemudian diolah meng-

gunakan mode kuantitatif dengan

bantuan statistik. Analisis data untuk

mengetahui kemampuan siswa

dengan strategi TPS dan tanpa

strategi TPS digunakan analisis

statistik dengan bantuan program

SPSS versi 16.0 for windows.

Kemudian untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh strategi pem-

belajaran TPS terhadap kemampuan

siswa menggali pengetahuan baru

yang terdapat pada teks tema 7, maka

digunakan uji-T. Sebelum me-

langkah ke uji-T perlu dilakukan uji

normalitas dan uji homogenitas

dengan bantuan program SPSS versi

16.0 for windows.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil analisis data kemampuan

menggali pengetahuan baru yang

terdapat pada teks tema 7 indahnya

keragaman di negeriku siswa kelas

IV SDN 2 Ngantru Tulungagung

tahun ajaran 2017/2018 dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Grafik Nilai Rata-Rata Dengan

Menggunakan Strategi TPS
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Pada gambar 1 dapat diketahui hasil

dari kemampuan siswa dengan

menggunakan strategi TPS pada

kelas eksperimen saat pretest

mendapatkan nilai rata-rata 60,00

dengan jumlah siswa yang mencapai

nilai KKM (70) sebanyak 8 siswa.

Setelah diterapkannya strategi TPS

nilai rata-rata posttest siswa

meningkat menjadi 80,00 dengan

jumlah siswa yang mencapai KKM

(70) sebanyak 22 siswa.

Gambar 2
Grafik Nilai Rata-Rata Tanpa

Menggunakan Strategi TPS

Pada gambar 2 dapat diketahui hasil

dari kemampuan siswa tanpa

menggunakan strategi TPS pada

kelas kontrol sebelum perlakuan

mendapatkan nilai rata-rata pretest

56,67 dengan siswa yang mencapai

nilai KKM (70) sebanyak 4 siswa,

dan setelah perlakuan mendapatkan

nilai rata-rata posttest 69,92 dengan

siswa yang mencapai nilai KKM (70)

sebanyak 10 siswa.

Gambar 3
Grafik Nilai Rata-Rata Posttest
Kelas Eksperimen Dan Kelas

Kontrol

Dari gambar 3 diketahui perbedaan

nilai rata-rata posttest kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Pada

kelas eksperimen dengan meng-

gunakan strategi TPS mendapat nilai

rata-rata posttest 80,00 sedangkan

pada kelas kontrol tanpa meng-

gunakan strategi TPS diperoleh nilai

rata-rata posttest 69,92. Setelah

dihitung melalui uji-T juga diperoleh

niulai t hitung 6,271, kemudian nilai

t tabel dilihat berdasarkan taraf

signifikan 0,05 : 2 = 0,025 dengan

derajat kebebasan (df) 48 – 2 = 46

diperoleh nilai t tabel 2,013. Dengan

demikian dapat dianalisis bahwa t

hitung > t tabel (6,271 > 2,013) maka

Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya,

memang ada pengaruh strategi
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pembelajaran TPS terhadap

kemampuan menggali pengetahuan

siswa kelas IV SDN 2 Ngantru

Tulungagung.

KESIMPULAN

1. Dengan menggunakan strategi

pembelajaran TPS siswa

mampu menggali pengetahuan

baru yang terdapat pada teks

tema 7 dengan nilai rata-rata

posttest 80,00 dan siswa yang

mencapai KKM sebanyak 22

siswa.

2. Tanpa menggunakan strategi

pembelajaran TPS siswa kurang

mampu menggali pengetahuan

baru yang terdapat pada teks

tema 7 dengan nilai rata-rata

posttest 69,92 dan siswa yang

mencapai KKM sebanyak 10

siswa.

3. Ada pengaruh penggunaan

strategi pembelajaran TPS

terhadap kemampuan menggali

pengetahuan baru yang terdapat

pada teks tema 7 indahnya

keragaman di negeriku sub

tema 1 pembelajaran 1 siswa

kelas IV SDN 2 Ngantru

Tulungagung Tahun ajaran

2017/2018.

IV. PENUTUP

SARAN

Bagi pihak sekolah khususnya

kepala sekolah dan guru melalui

penelitian ini hendaknya mampu

meningkatkan prestasi belajar siswa

dengan menambah pengetahuan

tentang strategi-strategi yang dapat

menstimulus siswa untuk aktif dalam

pembelajaran dan mendukung sarana

prasarana yang akan membuat siswa

dapat belajar dengan nyaman.
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