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Abstrak
Kurangnya minat, semangat, dan antusias siswa dalam belajar maka guru berinovasi salam
proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Kooperatif yang menjadi tujuan
penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran IPA dengan
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share pada pembelajaran IPA kelas V SD.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data
observasi dan wawancara. Data hasil observasi aktivitas siswa terlihat pada awal pembelajaran
siswa kurang aktif dan kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan dikelas, namun
meningkatnya aktivitas siswa dengan berdiskusi menggunakan model Think Pair Share siswa
lebih percaya diri dan bersosialisasi didalam kelas. Maka, hasil penelitian ini membuktikan
bahwa implementasi model pembelajaran Think Pair Share sudah tepat dilakukan dalam
pembelajaran IPA seperti yang sudah dikatakan guru kelas saat melakaukan wawancara.
Kata kunci: IPA, Think Pair Share, Aktivitas

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu hal yg krusial pada pembangnan suatu Negara (Rachmadtullah et al,
2020). Pendidikan yg berkualitas diperlukan sanggup membentuk generasi-generasi penerus yg
sanggup bersaing pada kancah pergaulan internasional. Beragam upaya yg dilakukan demi
adanya peningkatan kualitas pendidikan pada Indonesia nir akan tanggal berdasarkan
pemberdayaan faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan yg senantiasa berkembang
dan berkesinambungan (Rasmitadila et al, 2021abcd; Aliyyah et al 2020). Pendidikan adalah
komponen yg paling krusial yg bisa memajukan suatu bangsa, melalui pendidikan suatu bangsa
akan mengalami perkembangan yg cantik terutama pada bidang ilmu pengetahuan yg diberikan
maka akan berakibat suatu masyarakat Negara sanggup berkembang kearah kemajuan.
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Ilmu pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah.
IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari semua hal yang berhubungan dengan
alam, baik peristiwa yang ada di alam maupun benda-benda yang ada di alam yang diproses
secara ilmiah (Hisbullah & Selvi, 2018).
IPA merupakan ilmu untuk dasar pengetahuan dalam mencari tahu, memahami alam
semesta secara sistematik dan mengembangkan pemahaman tentang gejala alam yang
didituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum dan juga suatu proses penemuan dan
pengembangan melalui suatu rangkaian kegiatan berupa observasi, eksperimen, penyimpulan,
dan penyusunan teori.
Namun rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA disebabkan pada proses
pembelajaran guru lebih melalui ceramah dan kurang memberi kesempatan siswa untuk
memahami konsep dengan caranya sendiri. Dalam permasalahan ini adanya upaya guru dalam
mengatasinya. Upaya yang bisa dilakukan dengan memperhatikan penyebab kesulitan belajar,
kurangnya minat belajar peserta didik dan semangat pada pembelajaran IPA. Dari kemampuan
guru dalam merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan pembelajaran, untuk itu di butuhkan
suatu model pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat langsung pada pembelajaran
tersebut.
Salah satunya model pembelajaran Kooperatif yang merupakan model pembelajaran yang
membentuk kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran siswa guna mendidik
dengan bekerja sama antar anggota kelompok dan interaksi antar siswa yang memiliki
pemahaman yang berbeda-beda (Isjoni 2013:14). Pembelajaran kooperatif mempunyai banyak
tipe, salah satunya yaitu model pembelajaran Think Pair Share (TPS).
Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) yaitu (Think) merupakan berpikir, (Pair)
berpasangan, (Share) berbagi dengan interaksi antar siswa. Model ini diterapkan dengan
berpasangan atau berdiskusi secara berkelompok. Model ini menjadi harapan untuk peserta
didik dapat meningkatkan kreatifitas, berpikir kritis dan aktivitas siswa untuk memecahkan
permasalahan dengan cara berkelompok berdiskusi bersama teman kelompoknya (Kurniasih &
Berlin Sani, 2016).
Aktivitas belajar siswa dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran, aktivitas
belajar siswa merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bersentuhan dengan objek yang sedang dipelajari sehingga pengetahuan
siswa yang diberikan menjadi suatu konstruksi pengetahuan yang akan mengarah pada proses
belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas, dan dapat menjawab
pertanyaan dari guru.
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Dengan pembelajaran IPA yang dimana siswa sering menjumpai benda-benda atau peristiwa
di sekitar lingkungannya, maka dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share
siswa dapat berpikir kritis untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan gurunya dengan
pengetahuan yang telah dimiliknya bersama dengan teman kelompoknya. Model pembelajaran
TPS lebih mengutamakan pada aktivitas yang dilakukan siswa dalam berkelompok, namun
penerapan model Think Pair Share (TPS) di sekolah dasar masih memerlukan perhatian khusus
dari seorang guru..
Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan I.W Daniel Winatara dan I Nyoman
Laba Jayantara tahun 2017 mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Teknologi
Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia yang berjudul: Penerapan Model
Pembelajaran TPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD No 1 Mengwitani.
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, pada pengumpulan data
menggunakan metode tes. Pada hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa
penerapan model Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa
pada pembelajaran IPS siswa kelas V SD No. 1 Mengwitani. Oleh karena itu peneliti tertarik
untuk membahas penerapan model pembelajaran TPS pada pemlajaran IPA di sekolah SDN
Jeruk I/469 Surabaya.

METODE
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik
analisis penelitian ini melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
Proses pengambilan data yang dilakukan peneliti di kelas V SDN Jeruk I/469 Surabaya selama 2
hari. Sebagai validitas data peneliti menggunakan metode triangulasi teknik sebagai penguat
data, metode triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk
mendapat dari sumber yang sama yaitu siswa dan guru kelas VB Jeruk I/469 Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas mengenai bagaimana aktivitas
siswa dan guru dalam proses implementasi model pembelajaran Think Pair Share pada
pembelajaran IPA kelas V SD. Dari hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti bagaimana
guru kelas memaparkan, menjelaskan, dan mengondisikan dengan baik saat proses
pembelajaran.
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Berdasarkan lembar observasi keterlaksanaa aktivitas belajar IPA pembelajaran dapat
dikatakan bahwa pertemuan pertama tidak semua tahap kegiatan pada tahap TPS dapat dicapai
oleh siswa. Siswa dalam model pembelajaran TPS masih belum menyesuaikan dengan model
pembelajaran, masih terdapat beberapa siswa yang kurang fokus dan tampak bingung dengan
materi yang disampaikan oleh guru dan guru juga belum mampu mengatur waktu maupun
mengondisikan kelas dengan baik.
Kegiatan pelaksanaan pada pertemuan kedua ini meliputi kegiatan apersepsi yang
dilakukan dengan mengulang materi pertemuan pertama tentang wujud benda. Pada kegiatan
pendahuluan siswa mengikuti pembelajaran sesuai dengan arahan guru,pada kegiatan inti
siswa melihat tayangan video percobaan pada tahap think, siswa secara individu mengamati
dan menganalisis video percobaan tersebur. Kemudian siswa belajar dengan pasanganya pada
tahap pair berbagai ide pemikiran dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tentang
video percobaan yang dilakukan pada tahap think. Kemudian pada tahap share, siswa
berdiskusi di dalam mempresentasikan hasil diskusi dengan perwakilan kelompoknya masingmasing. Proses diskusi yang dilakukan berjalan dengan lancar, meskipun dalam pelaksanaanya
siswa masih kurang aktif dalam berdiskusi namun hari kedua lebih baik dari hari pertama.
Dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share menjadikan aktivitas siswa
menjadi lebih terlihat, dari interaksi, bersosialisasi dan rasa percaya diri terlihat. Berdasarkan
hasil wawancara dengan guru kelas bahwa siswa memang lebih terlihat aktif dan antusian jika
dalam pembelajaran dengan berkelompok atau dengan model lainnya, karena mereka bisa
belajar dengan berdikusi, berependapat dan bertukar pikiran maupun dengan bergurau
bersama teman sebaya belajar menjadi lebih menarik..
Maka model pembelajaran Think Pair Share ini dikatakan sudah tepat dan mencapai tujuan
dalam proses pembelajaran IPA oleh guru kelas melalui wawancara dan bukti dari hasil
observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat melakukan arahan guru saat berdiskusi
yang sesuai dengan harapan guru, siswa dapat berpikir kreatif dari pengamatan benda-benda
disekitarnya dan bersosialisasi dengan bekerja secara kelompok sehingga menumbuhkan rasa
percaya diri di dalam kelas seperti yang telah didokumentasi oleh peneliti siswa dapat tertib
saat berdiskusi dan percaya diri saat maju mempresentasikan hasil diskusinya.
Peneliti menemukan beberapa hasil dari penelitian mengenai analisis implementasi model
pembelajaran Think Pair Share pembelajaran IPA. a) proses pembelajaran yang dilakukan guru
dibantu dengan media pembelajaran sebagai alat penunjang proses pembelajaran. b) model
pembelajaran Think Pair Share bisa meningkatkan aktivitas dan antusias siswa dalam belajar. c)
model pembelajaran Think Pair Share bisa membantu siswa dalam menumbuhkan rasa
sosialisasi, interaksi, menerima pendapat, saling menghargai, dan kompak dalam berkelompok.
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KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian Analisis Implementasi Model Pembelajaran IPA.
disimpulkan bahwa proses pembalajran dikategorikan berjalan dengan baik pada hari kedua
dari aktivitas siswa maupun guru berjalan dengan lancar dan terkondisikan. Model
pembelajaran yang sudah tepat digunakan pada pembelajaran IPA pada kelas V yang telah
diucapkan guru kelas menjadi kesimpulan dari penelitian ini.
Saran yang dapat disampaikan peneliti untuk guru yaitu selalu mengembangkan inovasi
model pembelajaran maupun media pembelajaran, lebih baiknya tingkatkan dan perbaiki dalam
penyampaian pembelajaran maupun mengodisikan kelas. Saran untuk para siswa lebih belajar
bersungguh-sungguh dan memperhatikan arahan guru, terus belajar dengan rajin.
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Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SDN Jeruk I/469 Surabaya yang
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