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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan  di SDN Gayam 3 yang menunjukan 

bahwa hasil belajar siswa kelas V dalam materi mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang masih kurang memuaskan. Proses 

pembelajaran yang diajarkan yang hanya berpusat pada guru dimana siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat apa yang diajarkan oleh guru, sehingga pembelajaran 

berlangsung secara monoton dan siswa kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran  

yang disampaikan oleh guru. Akibatnya hasil belajar siswa yang rendah dan mendapatkan 

nilai di bawah KKM.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

Think Pair and Sharedi dukung media audio visual terhadap kemampuan mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik penelitian Quasi 

Ekperimental Design. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Gayam 3 Kecamatan 

Mojoroto Kabupaten Kediri. Instrumen yang digunakan yaitu RPP dan tehnik pengumpulan 

data berupa tes dan angket. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Model pembelajaran Think Pair and Share didukung media  

audio visual berpengaruh terhadap kemampuan mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjahan Belanda dan Jepang siswa kelas V SDN Gayam 3 Kecamatan 

Mojoroto Kabupaten Kediri (2) Model Think Pair and Share tanpa didukung media audio 

visualtidak berpengaruh  terhadap kemampuan mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang siswa kelas V SDN Gayam 3 Kota Kediri 

(3) Ada pengaruh penggunaan  model Think Pair and Share didukung media audio visual 

dibanding tanpa didukung medi audio visual terhadap kemampuan mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Beladnda dan Jepang siswa kelas V 

SDN Gayam 3 Kecamatan Mojoroto  Kediri  

 

Kata Kunci:Think Pair and Shar, media audio visual, mendeskripsikan perjuangan para 

tokoh pejuang pada masa Penjajahan Belanda dan Jepang. 
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1. LATAR BELAKANG  

Pendidikan Nasional yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 befungsi 

menggembankan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam angka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal 

ini bertujuan untuk menggembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berahkalak mulia, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadiwarga 

yaang 

demokratis.Berkaitandenganusahatercap

ainyacita-citapendidikannasional, 

makaadanyapendidikan IPS 

memegangperananpentingdalamupayam

ewujudkantujuanpendidikan nasional. 

Hal inikarenapembelajaran IPS 

bertujuanuntukmembentukwarganegara 

yang 

berkemampuansosialdanyakinakankeku

atanfisikdansosial, yang 

padakekuatanfisikdansosial, yang 

padagilirannyaakanmenjadiwarganegara 

yang baikdanbertanggungjawab.Selain 

bertujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik, pendidikan IPS juga 

mempunyai tujuan yang lebih 

spesifikdan tetap sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. Tujuan IPS 

menurut Supriatna (2007:6) 

yaituMembentukindividu- individu 

yang 

memahamikehidupansosialnyaduniama

nusia, aktivitasdaninteraksinyayang 

ditunjukanuntukmenghasilkan anggota 

masyarakat yang bebas mempunyai rasa 

tanggungjawabuntukmelestarikan,melan

jutkandanmemperluas ide-ide 

masyarakatbagigenerasimasadepan.Unt

ukmelengkapitujuanTersebut IPS 

harusmemfokuskanpadapemberianpeng

alaman yang 

akanmembantusetiapindividu siswa. 

Dari berbagaidisiplinilmu yang 

diajarkandiduniapendidikanindonesia, 

IlmuPengetahuanSosialmerupakan 

Salahsatu mata pelajaran yang di 

berikan mulai dari SD/MI/SDLB 

sampai SMP/MTs/SMPLB. Padajenjang 

SD/MI matapelajaran IPS memuat 

materi Geografi, Sejarah,,Sosiologi dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS 

peserta didik diarahkan 

untukmenjadiwarganegara yang 

demokratisdanbertanggung jawab serta 

warga dunia yang cintadamai. 

Ilmu Pengetahuan Sosial di ajarkan 

disekolah agar siswa dapat mengerti dan 

memahami perjuangan para tokoh 

indonesia melawan penjajah Belanda 

dan Jepang. Hal ini ditunjukan pada 

mata pelajaran IPS SD Kelas V 
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semester II terdapat SK 2. Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan 

indonesia dengan KD 2.1 Mendes-

kripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda 

dan Jepang. 

Beragam metode dan model 

pembelajaran dapat digunakan dalam 

menyampaikan materi IPS di sekolah 

khususnya di tingkat sekolah dasar. 

Untuk mencapai kompetensi dasar 

upaya yang harus dilakukan gurudalam 

menyampaikan materipelajaran selain 

menggunakan model dapat di dukung 

dengan adanya media  pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran 

yang diajarkan. Menurut Putri (2017 : 

33) Media pembelajaran yang baik 

adalah media yang layak dikembangkan 

kelayakannya dapat di lihat dari hasil 

beberapa aspek yaitu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

mendapat respon yang positif dari siswa 

.Namun kenyataannya pada hasil 

observasi di SDN Gayam 3 Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar guru masih 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Dimana proses pem-

belajaran masih didominasi oleh guru 

dengan metode ceramah dan tanya 

jawab, hal ini berdampak pada interaksi 

antara guru dan siswa kurang optimal. 

Siswa hanya sebatas mendengarkan 

penjelasan guru, mencatat materi, 

menghafal materi dan mengerjakan 

LKS.Siswa kurang diberi kesempatan 

secara bebas untuk mengkreasikan 

secara aktif ide atau gagasan yang 

mereka miliki. Kegiatan pembelajaran 

yang didominasi oleh guru 

menyebabkan siswa menjadi pasif, 

pembelajaran terkesan monoton dan 

siswa kurang antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran, selain metode 

yang digunakan kurang efektif  guru 

juga kurang mampu mengembangkan 

media pembelajaran.Hal ini ditunjukan 

dengan media yang digunakan guru 

masih mengandalkan buku pegangan  
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dan media papan tulis saja, khususnya 

di SDN Gayam Guru cenderung 

menjadikan siswa sebagai peserta didik 

yang verbalistik (hanya sebatas teori 

tanpa didukung dengan data yang 

konkrit). Keterbatasan guru dalam 

mengembangkan media berdampak 

pada materi yang disampaikan guru 

tidak bisa diterima oleh siswa secara 

maksimal karena siswa belum bisa 

berfikir secara abstrak.Kegiatan 

pembelajaran yang konvensional serta 

kurang mampunya guru dalamAtas 

dasar permasalahan diatas maka 

dipilihlah judul skripsi.“Pengaruh 

Model Think Pair and Share Didukung 

oleh Media Audio Visual Terhadap 

Kemampuan Mendeskripsikan Perju-

angan Para Tokoh Pejuang Pada Masa 

Penjajahan Belanda dan Jepang Siswa 

Kelas V SDN Gayam 3 Kota Kediri 

tahun pelajaran 2018/2019” 

II METODE PENELITIAN  

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tehnik 

ekperimen dengan jenis Penelitian 

Quasi Ekperimental Design Rancangan 

Quasi Ekperimental Design. Menurut 

Sugiyono (2016:79) menyatakan 

bahwa” desain ini hampir sama dengan 

pretest –postest controul group design, 

hanya pada desain inikelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol 

tidak dipilih secara random”. Adapun 

rancangan penelitian dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Kelompok Pre-Test 
Perlaku

an 

Post

-

Test 

KelasEksperime

n 
O1 X1 O2 

KelasKontrol O3 - O4 
 

   Sumber Sugiyono 

(2015:79) 

Keterangan : 

O1=   Hasil pre-test kelas 

eksperimen 

O2 =   Hasil post-test kelas 

eksperimen 

O3  =   Hasil pre-test kelas kontrol 

O4 =   Hasil post-test kelas kontrol 

X1 =Perlakuan dengan model 

pembelajaran Think Pair and 

Sharedidukungmedia audio 

visual 
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- =  Perlakuan dengan media 

Audio visual taanpa model 

Think Pair and Share 

      Subyek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V SDN Gayam 3 

Kecamatan Mojoroto Kabupaten 

Kediri  yaitu sebanyak 40 siswa degan 

pembagiannya yaitu 20 siswa kelas 

eksperimen 20 siswa kelas kontrol. 

Tehnik pengumpulan data penelitian 

ini adalah angket dan tes pilihan ganda 

sebanyak 25 yang sudah divaliddasi 

ahli IPS. Kemudian instrumen diuji 

cobakan dilapangan dan hasilnya 

dianalisi validitas reabilitas 

menggunakan Excel dan SPSS for 

window 21jenis analisis  data yang 

digunakan ada dua yaitu analisis data 

statistik  deskriptif dan anlisis data 

statistik inferensial.tehnik analisis data 

yang  digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah dengan menggunakan 

uji-t. Uji –t digunakan ada dua macam 

yaitu  one sample t-test dan 

independent sample t- test sebelum 

melakukan uji hipotesis , dilakukan uji 

prasyarat karena ada beberapa 

persyaratan yang harusdipenuhi dan 

perlu dibukikan. Persyaratan tersebut 

anatara lain, 1) data yang dianalisis 

berdistribusi normal, 2) mengetahui 

data yangdianalisis bersifat homogen 

atau tidak.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan diketahui data 

berdistribusinormal dan mempunyai 

varian yang sama, selanjutnya adalah 

melakukan uji t yang nantinya 

digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian ini. Berikut hasl uji-t yang 

diperoleh dari hasil perhitungan SPSS.  

1. Ada pengaruh Model Think Pair 

and Share didukung mediaAudio 

Visual Terhadap Kemampuan 

Mendeskripsikan Perjuangan Para 

Tokoh Pejuang Pada Masa 

Penjajahan Belanda dan Jepang 

pada siswa kelas V  SDN Gayam 3 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

dengan ketuntasan klasikal ≥ 75 

%.Berdasarkan uji hipotesis 

sebagaimana terlihat pada nomor 1 

dapat diketahui bahwa  nilai 

thitung6,451 . Dengan demikian t-

hitung lebih besar dari pada harga 

dari t-tabel 1% yaitu 2,861  

sedangkan 5% yaitu 2,093th = 

6,451>  tt1% = 2,861= 4,421> tt1% 

=  2,861. Maka sebagaimana telah 

ditetapkanHal ini didukung oleh 

Kurniasih & Sani (2017:58) 

menyatakan bahwa “Think Pair 

and Share adalah jenis 

pembelajaran kooperatif yang di 

rancang untuk mempengaruhi  
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pola interaksi siswa”.Hal ini 

diungkapkan oleh Abdul Majid 

(2013:191) bahwa Think pair and 

share memiliki prosedur yang di 

tetapkan secara ekplisit untuk 

memberikan banyak waktu lebih 

kepada siswa untuk berpikir, 

menjawab dan saling membantu 

satu dengan yang laing. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan model 

pembelajaranThink Pair and Share 

berpengaruh terhadap kemampuan 

siswa dalam mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuag pada 

masa penajajahan Belada dan 

Jepang. 

2. Model Think Pair and Share tanpa 

didukung mediaAudio Visual  

tidak berpengaruh Terhadap 

Kemampuan Mendeskripsikan 

Perjuangan Para Tokoh Pejuang 

Pada Masa Penjajahan Belanda 

dan Jepang pada siswa kelas V  

SDN Gayam 3  Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri dengan 

ketuntasan klasikal< 75%. 

Berdasarkan uji hipotesis dapat 

diketahui bahwa  nilai thitung4,421. 

Dengan demikian thitung lebih besar 

dari pada harga dari ttabel 1% yaitu 

2,861sedangkan 5% yaitu 2,093 th 

= 4,421> tt1% =  2,861. Menurut 

Kurniasih & Sani (2017: 

61)kekurangan pembelajaran 

tersebut membutuhkan waktu yang 

cukup lama sehingga kemampuan 

siswa dalam mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang 

pada masa penjajahan Belada dan 

Jepang  memerlukan banyak waktu 

untuk melatih siswa dalam 

menggunakan model pembelajaran 

tersebut.  

3. Ada Pengaruh Penggunaan Model 

Think Pair and Share 

didukungMedia Audiovisual 

Terhadap Kemampuan 

Mendeskripsikan Perjuangan Para 

Tokoh Pejuang Pada Masa 

Penjajahan Belanda dan Jepang 

Siswa Kelas V SDN Gayam 3 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

dengan keunggulan pada 

penggunaan Model Think Pair 

and Sharedidukung  Media Audio 

Visual.Berdasarkan uji hipotesis 

dapat diketahui bahwa  nilai 

thitung4,187 . Dengan demikian 

thitung lebih besar dari pada harga 

dari ttabel 1% yaitu 2,704 
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sedangkan 5% yaitu 2,021  th = 

4,187 >  tt  1% = 2,704menurut 

Kurniasih dan Sani (2017:58) 

menjelaskan bahwa modelThink 

Pair and Sharecocok digunakan 

untuk materimendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang 

pada masa penjajahan Belanda 

dan Jepang. 

IV PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah dikemukakan pada bab IV 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang pada 

masa penjajahan Belanda dan 

Jepang dengan menggunakan model  

Think Pair and Share  didukung 

media Audio visual siswa kelas V 

SDN Gayam 3 Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri Tahun Pelajaran 

2018/2019 dengan ketuntasan nilai  

diatas KKM> 75 . 

2. Kemampuan siswa mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang pada 

masa penjajahan Belanda dan Jepang 

dengan menggunakan model  Think 

Pair and Share tanpa didukung 

media Audio visual siswa kelas V 

SDN Gayam 3 Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri Tahun Pelajaran 

2018/2019.   dengan ketuntasan nilai  

dibawah KKM < 75. 

3. Ada pengaruh penggunaan Model 

Think Pair and Sharedidukung 

media Audio Visual terhadap 

kemampuan mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh pejuang pada 

masa penjajahan Belanda dan Jepang  

pada siswa kelas  V SDN Gayam 3 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  
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