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ABSTRAK 

Ningsih, Sri. 2019. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Think Pair and  Share (TPS) 

Menggunakan Media Telepon Kaleng untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi siswa 

(Penelitian Tindakan Kelas di SDN Ngaglik 1 

Parang Magetan Siswa Kelas II Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2018/2019). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Ali Ba’ul 

Chusna, M.SI 

Kata kunci: Think Pair and Share, Telepon Kaleng, 

Kemampuan Komunikasi Siswa 

Pembelajaran yang ideal menekankan pada keaktifan 

dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran tersebut 

berlangsung. Realitanya timbul masalah dalam proses 

pembelajaran seperti: rendahnya kemampuan komunikasi 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Metode 

yang digunakan kurang tepat, guru juga belum 

menggunakan media untuk menarik minat belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair and Share (TPS) 

menggunakan media telepon kaleng dengan pendekatan 

tindakan kelas pada siswa kelas II pembelajaran tematik di 

SDN Ngaglik 1 Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019.  



 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah penerapan model pembelajaran kooperatif Think 

Pair and Share (TPS) menggunakan media telepon kaleng 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa kelas II 

pada pembelajaran tematik di SDN Ngaglik 1 Magetan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang disajikan dalam III siklus. Dalam 

setiap siklusnya terdapat 4 tahap, yaitu: perencanaan 

(planing), pelaksanaan (acting), observasi (observing), dan 

refleksi (reflecting). 

Berdasarkan analisis data ditemukan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair And  Share (TPS) 

menggunakan media telepon kaleng dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dalam setiap siklusnya. Pada 

siklus I kemampuan komunikasi siswa 13,33%, pada siklus 

II kemampuan komunikasi siswa 80%, pada siklus III 

kemampuan komunikasi siswa 100%. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.
1
 

Perkembangan pendidikan akan senantiasa 

berkembang dari waktu kewaktu sesuai perkembangan 

yang terjadi di lingkungan umumnya. Salah satu ciri 

perkembangan pendidikan adalah adanya perubahan-

perubahan dari berbagai komponen sistem pendidikan 

seperti model belajar mengajar, kurikulum, alat bantu 

mengajar dan sebagainya. 

Sesuai dengan undang-undang tersebut proses 

pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi 

siswa adalah proses pembelajaran yang berbasis 

aktivitas di mana siswa berperan secara aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh 

guru. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan 

kegiatan pembelajaran di kelas II SDN Ngaglik 1 

                                                 
1
 Undang Undang  no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 
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Magetan. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan, guru kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan belum 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai 

dengan UU tersebut. Guru masih melaksanakan proses 

pembelajaran yang hanya menggunakan metode 

ceramah saja tanpa di kombinasikan dengan strategi 

ataupun media yang menyenangkan, sehingga siswa 

bertindak sebagai pelaku pasif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan 

komunikasi siswa masih kurang. Hal ini dapat terlihat 

pada saat menjelang jam istirahat atau jam pulang siswa 

terlihat lebih senang. Berbeda pada saat kegiatan belajar 

mengajar mereka terlihat ramai sehingga guru 

memberikan penjelasan berulang kali dan dengan telaten 

guru mengulanginya sampai siswa benar-benar 

memahami. Siswa terlihat ragu dan malu dalam 

menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru.
2
 

Permasalahan yang terjadi di SDN Ngaglik 1 

Magetan tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor, di 

antaranya adalah kurang adanya variasi mengajar yang 

dilakukan guru dan kegiatan belajar  mengajar kurang 

menarik sehingga siswa belum termotivasi untuk lebih 

aktif dalam mengeksplor pengetahuan yang akan mereka 

peroleh.  

Proses pembelajaran tersebut hanya menekankan 

pada tuntutan pencapaian kurikulum dari pada 

                                                 
2
 Observasi di kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan pada tanggal  01 

November 2018 pukul 08.00 WIB. 
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mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. Sehingga kemampuan komunikasi siswa 

pun juga terbatas yang mengakibatkan siswa pasif dan 

tidak termotivasi untuk berfikir kritis mengeluarkan 

pendapat mereka. Mereka berkeinginan untuk 

mendapatkan jawaban yang benar saja, tanpa mau 

menganalisis dan bertanya lebih sehingga rasa 

keingintahuan mereka rendah. 

Model pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan  

menyenangkan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa. Untuk itulah guru harus kreatif 

memilih model pembelajaran yang sesuai. Salah satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat dipilih dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi adalah model 

kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and 

Share (TPS) adalah suatu model yang dapat memberi 

siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir dan 

berpendapat secara individu untuk merespon pendapat 

yang lain kemudian saling membantu dalam 

kelompoknya kemudian membagi pengetahuan kepada 

siswa lain.
3
 Model pembelajaran ini dapat menjadi salah 

satu alternatif dalam memecahkan permasalahan yang di 

hadapi oleh siswa kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan yaitu 

kemampuan komunikasi siswa selama proses 

pembelajaran rendah. 

                                                 
3
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 211. 
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Masa usia sekolah dasar (6-12 tahun) merupakan 

masa perkembangan yang penting dan fundamental bagi 

kesuksesan menghadapi tugas perkembngan selanjutnya. 

Secara umum anak usia sekolah dasar memiliki ciri-ciri 

yang secara ilmiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat 

dan tertarik terhadap dunia sekitar yang ada 

disekelilingnya, senang bermain dan bergembira.
4
 

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media 

dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa.
5
 Media pembelajaran sangat berperan penting 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan oleh guru. 

Banyak media di sekitar kita yang sebenarnya 

tanpa kita sadari dapat mempermudah kita dalam proses 

pembelajaran. Media tidaklah harus mahal dan mewah, 

media diperlukan sebagai penyalur komunikasi antara 

iswa dan guru. Salah satu media yang mungkin sekarang 

tidak dianggap keberadaanya atau dalam kata lain sudah 

hampir punah termakan zaman adalah telepon kaleng. 

Dimana telepon kaleng ini adalah jenis permainan di era 

90-an yang sekarang sudah jarang sekali ditemukan, 

dibuat bahkan dimainkan oleh anak-anak itu sendiri.  

                                                 
4
 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik teori praktik 

dan penilaian (Bandung: Alfabeta, 2014), 84-85. 
5
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), 15. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair and Share (TPS) ini menggunakan media 

telepon kaleng yang merupakan salah satu permainan 

tradisional anak-anak Indonesia. Mengingat semakin 

majunya perkembangan teknologi di zaman sekarang, 

permainan tradisional seperti telepon kaleng sudah 

jarang dilirik oleh anak-anak. Mereka cenderung 

menggunakan permainan yang tentunya lebih modern. 

Lebih baiknya lagi kalau kita mampu mengenalkan 

permainan tradisional kepada anak supaya pengetahuan 

mereka bertambah luas mengenai kearifan budaya lokal 

Indonesia yang tentunya juga memiliki banyak nilai 

positif. Berdasarkan hal tersebut peneliti berinisiatif 

menggunakan media telepon kaleng untuk mengangkat 

kearifan budaya lokal yang mulai terkikis oleh kemajuan 

zaman. 

Bertumpu pada kenyataan tersebut, peneliti tertarik 

untuk menyampaikan suatu pemikiran yang mungkin 

dapat menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut yaitu 

melalui “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Think Pair and Share (TPS) Menggunakan Media 

Telepon Kaleng untuk Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi (Penelitian Tindakan Kelas di SDN 

Ngaglik 1 Parang Magetan Siswa Kelas II Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2018/2019)” 

Penerapan Think Pair and Share  (TPS) untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Hesti 
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Kartikasari mahasiswi Universitas Muhamadiyah 

Surakarta  (UMS) yang berjudul ”Peningkatan 

Kemampuan Berbicara Melalui Strategi Think Pair and 

Share  (TPS) Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah strategi TPS dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia SDN 2 Nogosari Boyolali tahun pelajaran 

2013/2014. 

Meskipun penelitian ini memiliki tema yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kartikasari, 

akan tetapi penelitian ini memiliki hal yang berbeda. 

Perbedaan tersebut terletak pada media yang digunakan 

yaitu penggunaan media telepon kaleng. Telepon kaleng 

sendiri merupakan salah satu permainan tradisional anak 

Indonesia. Melalui media telepon kaleng ini peneliti 

ingin mengangkat kearifan budaya lokal sekaligus 

mengkaji lebih mendalam mengenai penggunaan media 

telepon kaleng sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa.  

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Oleh karena luasnya masalah yang sudah peneliti 

identifikasi maka peneliti membatasi masalah pada :  

1. Rendahnya kemampuan komunikasi siswa di dalam 

proses pembelajaran 

6 



7 

 

 

2. Kurangnya model pembelajaran kreatif inovatif yang 

digunakan guru. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah 

peneliti kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian, yaitu:  

1. Apakah penggunaan metode kooperatif think pair 

and share menggunakan media telepon kaleng dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa kelas 

II SDN Ngaglik 1 Magetan Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa kelas II melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair and Share (TPS) menggunakan permainan 

telepon kaleng di SDN Ngaglik 1 Magetan tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

E. Kontribusi Hasil Penelitian  

Dari kegiatan penelitian diharapkan mampu 

memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis bagi 

pembaca ataupun instansi terkait. 
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1. Manfaat Toretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan pada strategi pembelajaran di 

dalam kelas dari yang hanya mementingkan hasil 

pembelajarannya saja tetapi juga mementingkan 

proses, karena dalam pembelajaran disarankan untuk 

menggunakan paradigma belajar yang menggunakan 

proses dalam meningkatkan hasil belajar. Semua itu 

akan tercapai jika siswa termotivasi dan antusias  

untuk mengikuti proses pembelajaran secara baik 

dan terarah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

lebih mengembangkan kemampuan dirinya. 

 Memberikan pengalaman bermakna bagi 

siswa dalam belajar. 

 Mengukur sejauh mana prestasi siswa dalam 

belajar berkomunikasi. 

 Menyelesaikan permasalahan dengan cara 

menyelesaikan masalah, berfikir kritis, dan 

berbicara. 

b. Manfaat bagi guru: 

 Motivasi bagi guru untuk menerapkan 

metode mengajar dan media pembelajaran 

8 
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dalam setiap kegiatan proses belajar 

mengajar yang kreatif dan inovatif. 

 Sebagai masukan bagi guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

 Memberikan gambaran kepada guru dalam 

merancang pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS)  

sebagai salah satu pilihan strategi 

pembelajaran. 

 Memberikan gambaran kepada guru dalam 

menggunakan media dan menyisipkan 

permainan telepon kaleng sebagai permainan 

tradisional yang memberikan efek 

menyenangkan dalam proses pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

 Memberikan sumbangan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran di SD. 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kemampuan proses dan hasil 

belajar di SD. 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan proses pembelajaran 

dengan memanfaatkan benda-benda sekitar 

sebagai media pembelajaran. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdapat lima batang tubuh,yaitu 

memuat 5 bab. Pada  

BAB I Pendahuluan. Setiap penelitian pasti 

berangkat dari fenomena/kejadian/masalah. Oleh karena 

itu, bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kontribusi/manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab I ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

BAB II menguraikan tentang telaah penelitian 

terdahulu, kajian teori atau landasan teoretik (mengenai 

kegiatan belajar, strategi pembelajaran aktif (Active 

Learning) yaitu Think Pair and Share (TPS), media 

telepon kaleng dan kemampuan komunikasi), kerangka 

berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

menjawab penelitian. 

BAB III metode penelitian, yang meliputi objek 

Penelitian Tindakan Kelas, setting Penelitian Tindakan 

Kelas, variabel yang diamati, prosedur Penelitian 

Tindakan Kelas (Perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

refleksi) dan jadwal Penelitian Tindakan Kelas. 

BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian 

tindakan kelas dan pembahasannya yang meliputi 

gambaran singkat lokasi penelitian, penjelasan data per-

10 
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siklus, proses analisis data per-siklus, serta pembahasan 

dan pengambilan keputusan. 

BAB V merupakan bab terakhir dalam laporan ini 

yaitu penutup. Bab ini merupakan bab yang di dalamnya 

menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-

pokok permasalahan dan sarana yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk 

pihak terkait. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan hasil seleksi di perpustakaan IAIN 

Ponorogo dan jurnal-jurnal online terdapat judul yang 

menyatakan adanya peningkatan kemampuan 

komunikasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 

yang kreatif, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Setianingsih 

mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo yang berjudul “Penerapan 

Strategi Reading Aloud dan Card Sort Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Pokok Bahasan Kegiatan 

Ekonomi Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam 

Kelas IV Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah: Penerapan strategi 

Reading Aloud dan Card Sort dapat meningkatkan 

pemahaman konsep mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial pokok bahsan kegiatan ekonomi 

dalam memanfaatkan sumber daya alam kelas IV 

tahun pelajaran 2012/2013. Hasil yang diperoleh 

pemahaman konsep siswa dalam setiap siklusnya,  

pada siklus 1 dua belas peserta didik dengan 

12 
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prosentase 63,15%, siklus II empat belas peserta 

didik dengan prosentase 73,68%, siklus III sembilan 

belas peserta didik dengan prosentase 100%.
6
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kartikasari 

mahasiswi Universitas Muhamadiyah Surakarta  

(UMS) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Berbicara Melalui Strategi Think Pair And Share  

(TPS) Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian 

tersebut adalah: Penerapan strategi TPS dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 

2 Nogosari Boyolali tahun Pelajaran 2013/2014.  

Hasil yang diperoleh bahwa jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan hasil belajar atau siswa yang 

memperoleh nilai ≥ kkm (65) mengalami 

peningkatan sebesar 52% pada siklus I dan 88% 

pada siklus II. Dari awal perolehan nilai pada 

prasiklus hanya sebesar 32%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan strategi Think pair- Share (TPS) 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara secara 

                                                 
6
 Indah Seytaningsih, Penerapan Strategi Reading Aloud dan 

Card Sort Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Pokok Bahasan Kegiatan Ekonomi Dalam 

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Kelas IV Tahun Pelajaran 

2012/2013. (Skripsi Sarjana, Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2013) 

13 
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klasikal dengan target ketuntasan 70% menjadi 

88%.
7
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrian Wahyu Nor 

Aidin pada skripsi yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlaq Pokok Bahasan Akhlak Terpuji 

dengan Menggunakan Strategi Active Knowledge 

Sharing dan Everyone Is A Teacher Here Kelas IV 

Di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun 

Pelajarn 2012/2013”. Hasil penelitian tersebut 

adalah: Dengan metode active knowledge sharing 

dan everyone is a teacher here pada pembelajaran 

akidah akhlaq pokok bahasan akhlaq terpuji, telah 

mengalami peningkatan pada keaktifan menjawab 

pertanyaan dan peningkatan juga pada hasil belajar. 

Hal ini dapat dilihat dari perubahan prosentase 

keaktifan menjawab pertanyaan, pada siklus 1 

peserta didik yang sangat aktif mencapai 17% , pada 

siklus II peserta didik yang sangat aktif mencapai 

17%, dan pada siklus III peserta didik yang sangat 

aktif mencapai 67%. Prosentase hasl belajar pada 

siklus I peserta didik yang tuntas mencapai 70%, 

pada siklus II peserta didik yang tuntas mencapai 

                                                 
7
 Hesti Kartikasari, Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui 

Strategi Think Pair And Share  (TPS) Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali Tahun 

Pelajaran 2013/2014, (Skripsi Sarjana, Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, 2014). 
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87,5%, dan pada siklus III peserta didik yang tuntas 

mencapai 100%.
8
 

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti 

mengenai pemahaman konsep siswa pada mata 

pelajaran IPS melalui strategi Reading Aloud dan 

Card Sort  kelas IV Tahun pelajaran 2012/2013, 

Peneliti Hesti Kartikasari meneliti mengenai 

peningkatan kemampuan berbicara melalui strategi 

Think Pair and Share  (TPS) pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 2 

Nogosari Boyolali tahun Pelajaran 2013/2014, 

Peneliti Fitrian Wahyu Nor Aidin yang meneliti 

Upaya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlaq pokok bahasan akhlak terpuji dengan 

menggunakan strategi Active Knowledge Sharing 

dan Everyone Is A Teacher Here kelas IV di MIN 

Lengkong sukorejo ponorogo tahun pelajaran 

2012/2013, dan penelitian yang akan saya lakukan 

mengenai Penerapan model pembelajaran kooperatif 

Think Pair and Share (TPS) dengan menggunakan 

telepon kaleng untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

                                                 
8
 Fitrian Wahyu Nor Aidin, Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq Pokok Bahasan Akhlak Terpuji 

dengan Menggunakan Strategi Active Knowledge Sharing dan Everyone 

Is A Teacher Here Kelas IV Di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Tahun Pelajarn 2012/2013,(Skripsi Sarjana, Jurusan Tarbiyah STAIN 

Ponorogo, 2013). 
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Dari persamaan penelitian mengenai keaktifan 

peserta didik juga perbedaan yang mendasar dalam 

keempat penelitian tersebut perbedaannya adalah 

untuk peneliti pertama Indah Setianingsih 

meningkatkan pemahaman konsep pada mata 

pelajaran IPS  melalui strategi Reading Aloud dan 

Card Sort, peneliti kedua Hesti Kartikasari 

peningkatan kemampuan berbicara melalui strategi 

Think Pair and Share, peneliti ketiga Fitrian Wahyu 

Nor Aidin peningkatan keaktifan dan hasil belajar 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq pokok bahasan 

akhlak terpuji dengan menggunakan strategi Active 

Knowledge Sharing dan Everyone Is A Teacher 

Here. Dari ketiga judul tersebut membahas tentang 

keaktifan siswa. Sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah Penerapan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair and Share (TPS) 

dengan menggunakan telepon kaleng untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.  

Jadi dari berbagai telaah pustaka terdahulu ada 

perbedaan, yaitu tentang mata pelajaran, strategi 

Think Pair and Share (TPS), dan media telepon 

kaleng. Maka peneliti menyimpulkan bahwa belum 

ada yang meneliti mengenai “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Think Pair and Share 

(TPS) Menggunakan Media Telepon Kaleng untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi (Penelitian 

Tindakan Kelas di SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 



17 

 

 

Siswa Kelas II Semester Genap Tahun Pelajaran 

2018/2019)”. 

 

B. Landasan Teoritik  

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Kata “komunikasi” berasal dari kata latin 

cum, yaitu kata depan yang berarti dengan dan 

bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan 

yang berarti satu. Dari kedua kata itu terbentuk 

kata benda communion yang dalam bahasa 

inggris menjadi communion dan berarti 

kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, 

pergaulan, hubungan. Untuk ber-communio 

diperlukan usaha dan kerja. Dari kata itu dibuat 

kata kerja communicare yang berarti membagi 

sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian 

kepada seseorang, tukar-menukar, membicarakan 

sesuatu dengan seseorang, memberitahukan 

sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, 

bertukar pikiran, berhubungan, berteman. Kata 

kerja communicare itu pada akhirnya dijadikan 

kata kerja benda communication, dan dalam 

bahasa Indonesia diserap menjadi komunikasi. 

Berdasarkan berbagai arti kata communicare 

yang menjadi asal kata komunikasi, secara 

harfiah komunikasi berarti pemberitahuan, 

pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, 

17 
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atau hubungan.
9
 

Komunikasi merupakan suatu proses 

pemindahan dan penerimaan lambang-lambang 

yang mengandung makna. Komunikasi 

mengandung makna menyebarkan informasi, 

pesan, berita, pengetahuan, dan norma atau nilai 

dengan tujuan untuk menggugah partisipasi, agar 

yang diberitahukan menjadi milik bersama (sama 

makna) antara komunikator dan komunikan. 

Interaksi yang baik dan efektif antara guru dan 

siswa dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan.
10

 

Komunikasi pada hakikatnya merupakan 

proses penyampaian pesan dari pengirim kepada 

penerima. Hubungan komunikasi dan interaksi 

antara si pengirim dan si penerima, dibangun 

berdasarkan penyusunan kode atau simbol 

bahasa oleh pengirim dan pembongkaran idea tau 

simbol bahasa oleh penerima. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa syarat terjadinya proses 

komunikasi harus terdapat dua pelaku, yakni 

pengirim dan penerima pesan. Namun, proses 

komunikasi ini akan berjalan efektif tergantung 

bagaimana cara pesan disampaikan. Dalam hal 

ini, Badudu mengemukakan, ada beberapa faktor 

                                                 
9
Ngainun Naim, Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2011), 17.   
10

 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan 

Humor (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 50. 
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yang harus diperhatikan, yaitu:  

 Orang yang berbicara 

 Orang yang diajak bicara 

 Situasi pembicaraan apakah formal atau non-

formal 

 Masalah yang dibicarakan (topik).
11

 

Penelitian lain menunjukan bahwa perilaku 

biologis komunikasi terjadi siswa yang terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, dari jenjang 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
12

  

Kemampuan berasal dari kata “mampu” 

yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan 

sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta 

berlebihan). Kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan. Seseorang dikatakan 

mampu apabila ia bisa atau sanggup melakukan 

sesuatu yang harus ia lakukan. Kemampuan 

adalah suatu kesanggupan dalam melakukan 

sesuatu.  

Kemampuan mengkomunikasikan ide, 

pikiran, ataupun pendapat sangatlah penting. 

Seseorang tidak akan pernah mendapat gelar 

master atau doktor, serta profesor sebelum ia 

                                                 
11

 Moch.Masykur Ag dan Abdul Halim Fathani, Mathematical 

Inteligence,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2007),45.   
12

 Deni Darmawan, Komunikasi Pembelajaran berbasis Brain 

Information  Comunication Technology (Bandung: Humaniora, 2009), 

273. 
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mampu mengkomunikasikan ide dan 

pendapatnya secara runtut dan sistematis dalam 

bentuk tesis ataupun disertasi. Sejalan dengan 

semakin kuatnya tuntutan keterbukaan dan 

akuntabilitas dari setiap lembaga, kemampuan 

mengkomunikasikan ide dan pendapat akan 

semakin dibutuhkan.
13

 

Jadi kemampuan komunikasi adalah suatu 

proses penyampaian pesan (ide, gagasan, materi 

pelajaran) dari satu pihak kepada pihak lain agar 

terjadi saling memengaruhi diantara keduanya. 

Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan 

menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat 

dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak 

ada bahasa verbal yang dimengerti oleh 

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan 

dengan menggunakan gerak (bahasa) badan, 

menunjukan sikap tertentu, seperti tersenyum, 

menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan 

mengangguk. Cara seperti ini disebut 

komunikasi dengan bahasa non-verbal.
14

 

 

                                                 
13

 Ingko Humonggio, et.all,. “Deskripsi Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa pada Materi Kubus dan Balok di Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Tibawa” dalam 

http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFMIPA/article/viewFile/3386/3362, 

hal.4.   
14

 Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 80-81. 
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b. Elemen Komunikasi 

Ketercapaian tujuan merupakan 

keberhasilan komunikasi. Dalam komunikasi 

terdapat 5 elemen yang terlibat yaitu 

komunikator (pengirim pesan), pesan, 

komunikan (penerima pesan), konteks (seting 

atau lingkungan tertentu) dan sistem 

penyampaian.
15

 

Terdapat lima aspek yang perlu dipahami 

dalam membangun komunikasi yang efektif, 

yaitu : (1) kejelasan (2) ketepatan (3) konteks 

atau situasi (4) alur (5) budaya.
16

  

c. Hambatan dalam Komunikasi 

Hambatan-hambatan komunikasi yang 

ditemui dalam proses belajar mengajar antara 

lain: 

1) Verbalisme, dimana guru menerangkan 

pelajaran hanya melalui kata-kata atau 

secara lisan. Disini komunikasi bersifat satu 

arah. 

2) Perhatian yang bercabang, perhatian murid 

tidak terpusat pada informasi yang 

disampaikan guru. 

3) Kekacauan penafsiran, disebabkan 

berbedanya daya tangkap murid. Sehingga 

                                                 
15

 Abdul Majid, 285. 
16

 Ibid, 291. 
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terdapat istilah-istilah dengan persepsi yang 

berbeda. 

4) Tidak adanya tanggapan, murid tidak 

merespon secara aktif 

5) Kurang perhatian, disebabkan prosedur dan 

metode pengajaran kurang bervariasi yang 

menyebabkan kebosanan murid. 

6) Sikap pasif anak didik, tidak bergairahnya 

siswa dalam mengikuti pelajaran disebabkan 

salah memilih teknik komunikasi.
17

 

d. Komunikasi yang Efektif  

Komunikasi yang efektif mendukung untuk 

kelancaran pencapaian tujuan komunikasi. Ada 

beberapa tata cara berkomunikasi yang efektif 

yaitu:  

1) Melihat lawan bicara  

Pembicara menatap bola mata ataupun 

kening lawan bicaranya, sehingga tidak 

terjadinya ketersinggungan, tidak 

menghadapkan tatapan ke arah kanan atau 

kiri, dan menatap dengan pandangan yang 

tidak marah atau sinis.  

2) Suaranya terdengar jelas  

Percakapan harus memperhatikan keras 

atau tidak suara, tidak hanya terdengar samar-

                                                 
17

 Asnawir dan basyiruddin Usman, Media Pembelajaran 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 6. 
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samar, sehingga akan menimbulkan 

ketidakjelasan inti dari percakapan.  

3) Ekspresi wajah yang menyenangkan  

Ekspresi wajah merupakan gambaran 

dari hati seseorang, sehingga tidak 

menampilkan ekspresi yang tidak enak. 

4) Tata bahasa yang baik  

Penggunaan bahasa sesuai dengan lawan 

bicaranya, misalnya saja saat berbicara 

dengan anak balita, maka gunakan bahasa 

sederhana.  

5) Pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan 

jelas  

Pemilihan tata bahasa yang baik dan 

kata-kata yang mudah dimengerti, sehingga 

tidak menimbulkan kebingungan lawan 

bicara. 

Sedangkan menurut Sumarmo 

komunikasi siswa dalam pembelajaran 

meliputi kemampuan siswa : 

 Menghubungkan benda nyata, gambar, 

dan diagram ke dalam idea  

 Menjelaskan idea, situasi secara lisan atau 

tulisan dengan benda nyata, gambar, 

grafik. 

23 
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 Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa. 

 Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis. 

 Membaca dengan pemahaman atau 

presentasi. 

 Menjelaskan dan membuat pertanyaan 

tentang pelajaran yang telah dipelajari.
18

 

e. Motif Komunikasi Siswa  

Motif komunikasi siswa merupakan alasan-

alasan yang mendorong siswa menyampaikan 

pesan kepada teman atau gurunya. Prinsip dari 

komunikasi, yaitu mengandung unsur 

kesengajaan, tetapi pada kenyataannya siswa 

terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. 

Motif yang datang dari alam sadar memiliki sifat 

proaktif, relatif terencana, sedangkan motif yang 

datang dari alam bawah sadar sifatnya yaitu 

muncul seketika, reaktif, relatif tidak terencana. 

Motif komunikasi siswa yang terencana berupa 

penyampaian pendapat, berdiskusi, bertanya, dan 

memahami masalah dalam kehidupan 

masyarakat. Hal itu akan mendukung dalam 

pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. 

Motif komunikasi jarang tiba-tiba muncul pada 

setiap siswa, sehingga perlu adanya dorongan 

                                                 
18

 Ingko Humonggio, 5. 
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untuk memunculkan motif pada siswa. 

Dari deskripsi motif komunikasi siswa di 

atas, dapat disimpulkan bahwa motif komunikasi 

siswa merupakan alasan-alasan yang mendorong 

siswa menyampaikan pesan kepada teman atau 

gurunya dengan kesadaran yang penuh. Adapun 

bentuk tindakannya, seperti penyampaian 

pendapat, berdiskusi, bertanya, dan memahami 

masalah dalam kehidupan masyarakat. 

f. Manfaat Kemampuan Berkomunikasi Siswa 

Keterampilan berkomunikasi siswa yang 

tinggi mempunyai beberapa manfaat yaitu:  

 Mempermudah siswa untuk berdiskusi  

Siswa dalam berdiskusi melakukan 

berbagai tindakan, seperti bertanya, 

menjawab, berkomentar, mendengar 

penjelasan, dan menyanggah. 

 Mempermudah untuk mencari informasi  

Seorang individu yang mempunyai 

motif untuk mengetahui sesuatu yang baru, 

maka mereka akan segera mencari informasi 

tersebut. 

 Mempercepat mengevaluasi data 

Keterampilan berkomunikasi mendukung 

siswa untuk dapat mengevaluasi data yang 

25 
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ada. Data tersebut, misalnya berbagai 

pendapat yang muncul dalam diskusi 

kemudian siswa menyimpulkannya.  

 Melancarkan membuat hasil kerja atau 

laporan  

Keterampilan berkomunikasi akan 

mendukung hasil belajar siswa. Guru dapat 

menilai dari hasil laporan siswa saat diskusi.  

Dari penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan manfaat keterampilan 

berkomunikasi, yaitu mempermudah siswa 

untuk berdiskusi, mempermudah untuk 

mencari informasi, mempercepat 

mengevaluasi data, dan memperlancar 

membuat hasil kerja. 

g. Teknik Mendengar secara Baik dalam 

Berkomunikasi   

Pentingnya teknik mendengar secara baik 

dalam komunikasi, agar pelaku komunikasi 

dapat melakukan menciptakan komunikasi 

efektif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan  

yaitu 1) mendengarkan pembicaraan dengan 

penuh konsentrasi, meyakinkan diri bahwa isi 

pembicaraan yang dilakukan perlu, dan 

menyimak segala sesuatu yang dikatakan oleh 

lawan bicara; 2) ikut aktif dalam pembicaraan, 

merespon apa yang dikatakan lawan pembicara; 
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3) bertanya, apabila isi yang dibicarakan tidak 

dimengerti, maka harus mengajukan pertanyaan; 

4) descriminating, mendengarkan isi 

pembicaraan secara kritis tanpa memilih-milih 

informasi yang harus didengar; 5) affective 

Listening, mendengarkan pembicaraan dengan 

rasa suka. 

Dari uraian di atas tentang teknik 

mendengar secara baik dalam berkomunikasi, 

yaitu mendengarkan pembicaraan dengan penuh 

konsentrasi, ikut aktif untuk merespon 

pembicaraan dengan lawan bicara, bertanya 

mengenai sesuatu yang belum jelas, serta 

mendengarkan pembicaraan dengan kritis dan 

rasa suka. 

h. Cara Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi 

Siswa  

Cara untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi siswa melalui media berbasis 

komputer salah satunya dengan media presentasi 

PowerPoint , yaitu 1) mempertimbangkan untuk 

menggunakan rancangan yang berpusat pada 

masalah, studi kasus, atau simulasi; 2) membuat 

instruksional singkat, kemudian meminta siswa 

untuk memikirkan informasi yang disajikan; 3) 

memberikan kesempatan untuk berinteraksi 

sekurang-kurangnya setiap tiga atau empat layar 

tayangan, atau setiap satu atau dua menit; 4) 
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mempertimbangkan desain yang mendukung 

siswa untuk berinteraksi.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan mengenai cara meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi, yaitu merancang 

pembelajaran menggunakan masalah, membuat 

instruksional singkat memberikan kesempatan 

untuk berinteraksi, serta mempertimbangkan 

desain yang mendukung siswa untuk 

berinteraksi. 

i. Indikator-Indikator Keterampilan Berkomunikasi 

Siswa  

Berdasarkan beberapa teori yang sudah 

dijelaskan sebelumnya tentang pengertian 

kemampuan berkomunikasi siswa, komunikasi 

yang efektif,  motif komunikasi siswa, manfaat 

keterampilan berkomunikasi siswa, teknik 

mendengarkan secara baik dalam 

berkomunikasi, dan cara meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi siswa dapat 

disimpulkan beberapa Indikator-indikator 

keterampilan berkomunikasi dilihat dari 

aktivitas siswa yang meliputi:  

1) keterampilan berkomunikasi verbal, meliputi 

melakukan diskusi, mempresentasikan hasil 

diskusi, menyampaikan pendapat, menjawab 

pertanyaan, menuliskan hasil akhir diskusi 
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dengan tata bahasa yang baik, pembicaraan 

singkat, jelas dan mudah dimengerti serta 

suara terdengar jelas  

2) keterampilan berkomunikasi nonverbal 

meliputi: melihat lawan bicara, ekspresi wajah 

yang ramah, dan gerakan tangan yang sesuai 

dengan kata-kata yang diucapkan.
19

 

2. Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar 

mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” 

menunjukan bahwa ada unsur dari luar (eksternal) 

yang bersifat “intervensi” agar terjadi proses belajar. 

Hakikat pembelajaran secara umum dilukiskan 

Gagne dan Briggs, adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar.
20

 

Pembelajaran instruction adalah suatu usaha 

untuk membuat peserta didik belajar atau suatu 

kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. 

Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha 

mengelola lingkungan dengan sengaja agar 

seseorang membentuk diri secara positif dalam 

                                                 
19

 Esti Lila Rahayu, Penggunaan Media Presentasi Powerpoint 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Belajar IPS Pada 

Siswa Kelas VII A SMP NEGERI 4 KALASAN Tahun pelajaran 

2012/2013. Dalam http://eprints.uny.ac.id/18188, 16. 
20

 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta 

Pemanfaatan Sumber Belajar (Depok: Rajawali Pers, 2017), 19-20. 
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kondisi tertentu. Dalam UU No.2 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.
21

 

Menurut Sardiman pembelajaran adalah 

interaksi edukatif yaitu interaksi yang dilakukan 

secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik, 

dalam rangka mengantar peserta didik kearah 

kedewasaannya. Association for Education 

Communication and Technology (AECT) 

menegaskan bahwa pembelajaran (instructional) 

merupakan bagian dari pendidikan. Pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri 

dari komponen-komponen sistem intruksional, yaitu 

komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan 

latar atau lingkungan.
22

  

Jadi Pembelajaran merupakan proses yang 

berfungsi membimbing para peserta didik di dalam 

kehidupannya, yakni membimbing dan 

mengembangkan diri sesuai dengan tugas 

perkembangan yang harus dijalani melalui berbagai 

upaya dan strategi, metode ke arah pencapaian 

tujuan yang telah direncanakan. 

                                                 
21

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

TERAS, 2012), 4. 
22

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 283. 
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3. Pembelajaran Tematik 

Konsep pembelajaran tematik merupakan 

pengembangan dari pemikiran dua orang tokoh 

pendidikan yakni Jacob tahun 1989 dengan konsep 

pembelajaran interdisipliner dan Forgaty pada tahun 

1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan 

dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan 

beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran 

maupun antar-mata pelajaran. Dengan adanya 

pemaduan itu peserta didik akan memperoleh 

pengetahuan dan ketrampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. 

Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik 

peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar-konsep dalam 

intra maupun antar-mata pelajaran.
23

  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik 

merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) yang merupakan suatu 

                                                 
23

 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 85. 
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sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik 

secara individu maupun kelompok aktif menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara 

bermakna dan holistik.
24

 

Karakteristik pembelajaran tematik adalah 

sebagai berikut. 

o Berpusat pada siswa 

o Memberikan pengalaman langsung 

o Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

o Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

o Bersifat fleksibel 

o Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

yang menyenangkan.
25

 

 

4. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran di mana dalam sistem belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

berjumlah 2, 4 atau 6 orang secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar. Pada dasarnya pembelajaran 

kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu 

sikap atau perlaiku bersama dalam bekerja atau 

membantu diantara sesame dalam struktur kerja yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang 

atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat 

                                                 
24

 Ibid, 80. 
25

 Ibid, 89-90. 
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dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota 

kelompok itu.
26

 

Sebaiknya dalam satu kelompok bersifat 

heterogen, baik dari segi kemampuan belajar 

maupun jenis kelamin. Hal ini di maksudkan agar 

kelompok-kelompok tersebut tidak berat sebelah 

(ada kelompok yang baik dan ada kelompok yang 

kurang baik).
27

 

Menurut Nurhadi dan Senduk dan Lie ada 

berbagai elemen yang merupakan ketentuan pokok 

dalam pembelajaran kooperatif, yaitu saling 

ketergantungan positif, interaksi tatap muka, 

akuntabilitas individual, dan kketrampilan untuk 

menjalin hubungan antarpribadi atau ketrampilan 

sosial yang secara sengaja di ajarkan.
28

 

Pembelajaraan kooperatif ini dapat merangsang 

siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam 

memberikan gagasan atau ide, dapat melatih 

membiasakan bertukar pikiran dalam mengatasi 

setiap permasalahan. Namun model pembelajaran ini 

memerlukan waktu yang cukup lama dan kadang-

kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga 

kesimpulan menjadi kabur.
29
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5. Pembelajaran Think Pair And Share (TPS) 

Arends menyatakan bahwa Think Pair Share 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas. Model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) atau berpikir-

berpasangan-berbagi merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat 

bahwa dengan TPS siswa diberi kesempatan untuk 

berpikir sendiri terlebih dahulu kemudian berdiskusi 

dengan temannya yang diperkuat lagi dengan teori 

dari Ibrahim  yang mengemukakan bahwa model 

pembelajaran Think Pair Share merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif sederhana yang 

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja 

sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.
30

 

Hartina, 2008 mengemukakan bahwa Think Pair and 

Share (TPS) merupakan suatu model pembelajaran 

kooperatif sederhana yang memiliki prosedur secara 

eksplisit sehingga model pembelajaran TPS dapat 

disosialisasikan dan digunakan sebagai alternatif 

dalam pembelajaran di sekolah. 

Jadi yang dimaksud dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share 

(TPS) adalah suatu model yang dapat memberi siswa 

lebih banyak kesempatan untuk berpikir dan 
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berpendapat secara individu untuk merespon 

pendapat yang lain kemudian saling membantu 

dalam kelompoknya kemudian membagi 

pengetahuan kepada siswa lain. 

a) Langkah-Langkah Think Pair and Share (TPS) 

 Berdasarkan pengertian model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS sebelumnya, 

lebih jelas akan dipaparkan bagaimana prosedur 

atau langkah-langkah dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. Langkah-

langkah Think Pair Share ada tiga, yaitu:  

 Thinking (berpikir), siswa diberi pertanyaan 

dan harus memikirkan jawaban secara 

individu. 

 Pairing (berpasangan), siswa dengan teman 

sebangku mendiskusikanyang telah 

dipikirkan pada tahap thinking 

 Sharing (berbagi), siswa berpasangan berbagi 

hasil diskusi kepada seluruh kelas. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada 

penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

seperti tersebut di atas dengan penyesuaian 

pada siswa kelas II yang menjadi kelas 

penelitian. Berikut langkah-langkahnya yaitu: 

 Think, guru membimbing siswa saat 

mencari masukan jawaban atau pendapat 

yang bersumber dari buku yang relevan 

35 
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secara individu atas pertanyaan yang 

diberikan kepada siswa. 

 Pair, mengembangkan aktivitas berpikir 

siswa dalam berdiskusi jawaban satu sama 

lain dengan teman sebangku, dan 

mengupayakan siswa aktif dalam diskusi 

dengan teman sebangku di belakang/ di 

depannya atau dalam kelompok 

(kelompok terbentuk). 

 Share, membimbing aktivitas penyajian 

hasil diskusi masing-masing kelompok 

yang ditanggapi oleh kelompok lain. 

b) Kelebihan Dan Kelemahan Think Pair and Share 

(TPS) 

 Setiap model pembelajaran memiliki 

kekurangan dan kelebihan. Begitu pula dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini. 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS adalah siswa akan terlatih 

menerapkan konsep karena bertukar pendapat 

dan pemikiran dengan temannya untuk 

mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan 

masalah. Jadi, siswa dapat meningkatkan 

keberaniannya untuk berpendapat karena siswa 

diberi kesempatan untuk mencari pendapat 

masing-masing sebelum didiskusikan dengan 

temannya. Selain itu siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya 

dalam kelompok, dimana tiap kelompokterdiri 



37 

 

 

dari 2-6 orang, kegiatan berkelompok akan 

menjadikan anak lebih aktif sehingga 

pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. 

Siswa juga memperoleh kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya dengan 

seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar, 

jadi seluruh siswa mendapatkan informasi yang 

beragam dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Sedangkan kekurangan dari Think Pair Share 

(TPS) ialah pada saat peralihan dari seluruh kelas 

kekelompok kecil dapat menyita waktu 

pembelajaran yang berharga. Untuk itu guru 

harus dapat membuat perencanaan yang seksama 

sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu 

yang terbuang.
31

 

 

 

6. Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

 Dari segi etimologi kata “media” berasal 

dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“Perantara atau Pengantar”. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Sedang dalam kepustakaan 

asing ada sementara ahli yang menggunakan 

istilah “Audiovisual aids”. Untuk pengertian 

yang sama banyak pula ahli yang menggunakan 
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istilah “Teaching Material” atau intruksional 

material, artinya identik dengan pengertian 

keperagaan yang berasal dari kata “raga”, yaitu 

sesuatu benda yang dapat diraba, dilihat, di 

dengar dan yang dapat diamati melalui indera 

kita.
32

 

 Jadi media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim kepada 

penerima guna merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Sebagai 

pembawa atau penyalur pesan media 

pembelajaran tidak hanya digunakan oleh guru, 

tetapi yang lebih penting dapat pula digunakan 

oleh siswa. 

 

b) Fungsi Media Pembelajaran 

 Secara umum media pembelajaran 

mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai 

berilkut. 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak 

bersifat verbalitas (dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan belaka) 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

daya indera  

3) Dapat meminimalisir sikap pasif anak-anak 
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4) Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang efektif 

5) Membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik 

6) Meningkatkan mutu belajar mengajar.
33

 

c) Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam 

Memilih dan Menggunakan Media Pembelajaran 

 Guru haruslah pandai dalam memilih media 

apa yang sesuai dan cocok digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Untuk itu beberapa faktor perlu 

diperhatikan guru dalam memilih dan 

menggunakan media, yaitu: 

1) Faktor tujuan, harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

2) Faktor efektifitas, dari berbagai media yang 

ada haruslah dipilih media yang paling 

efektif digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

3) Faktor kemampuan guru dan siswa, haruslah 

sesuai dengan pola belajar serta menarik 

perhatian 

4) Faktor flesibilitas, dapat digunakan dalam 

berbagai situasi, tahan lama (tidak sekali 

pakai langsung dibuang), menghemat biaya 

dan tidak berbahaya sewaktu digunakan 

5) Faktor kesediaan media, guru bisa membuat 

sendiri, membuat bersama-sama dengan 
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siswa, menyewa atau membeli. 

 Dengan memperhatikan beberapa factor 

diatas, efektifitas tercapainya tujuan 

pembelajaran tidaklah tergantung pada mahal 

atau murahnya harga media tersebut. Ketepatan 

dalam memilih dan menggunakan media akan 

sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pembelaran.
34

 

 

7. Telepon Kaleng 

a) Sejarah Telepon Kaleng 

 Sebelum era penemuan telepon, dunia 

berkomunikasi jarak jauh melalui cara 

tradisional, yakni kurir pos atau dengan merpati 

pos. kemudian sejarah mencatat percobaan 

pertama telepon kaleng dilakukan oleh Robert 

Hooke seorang fisikawan dan polymath asal 

Inggris. Selama tahun 1664-1665 Hooke 

bereksperimen dengan transmisi suara 

menggunakan kawat. Awal tahun 1667 Hooke 

berhasil membuat telepon kaleng. Dalam periode 

waktu yang singkat telepon kaleng sempat 

dipasarkan secara komersial, mengisi 

“kekosongan pasar” telepon listrik dari 

Alexander Graham Bell. Saat paten Bell 

berakhir, telepon listrik kemudian mengalami 

perkembangan inovasi yang hebat. Telepon 

kaleng adalah transmisi suara jenis akustik (suara 
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tanpa listrik). Yang dibutuhkan untuk 

komunikasi sederhana ini adalah dua kaleng 

yang terhubung dengan benang atau kawat dan 

media semacamnya. Prinsip kerjanya sederhana, 

yakni suara merambat melalui udara dengan 

perantaraan benang. Telepon kaleng inilah yang 

menjadi inspirasi akan terciptanya telegraf dan 

telepon yang kita kenal sekarang. 

 Persis seperti telepon yang kita kenal 

sekarang. Telepon kaleng pun tak lagi dijual 

secara komersial. Telepon kaleng justru popular 

di lingkungan penddikan. Di sekolah-sekolah, 

telepon kaleng diajarkan sebagai salah satu alat 

bermain sekaligus belajar.
35

 

b) Alat dan Cara  Membuat Telepon Kaleng 

Alat yang diperlukan adalah: 

o Kaleng bekas 

o Benang wol 

o Gunting 

o Kertas origami dan lem 

Cara membuat: 

 Siapkanlah 2 buah kaleng bekas yang sudah 

dibersihkan 

 Lubangilah dasar dari kedua kaleng tersebut 
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dengan menggunakan paku dan palu 

 Potong benang menggunakan gunting 

sepanjang 8-10 meter 

 Hubungkan masing-masing ujung benang 

bangunan ke dasar kaleng dengan cara 

memasukkan ujung benang lubang 

 Ikatlah ujung benang 

 Supaya hasilnya lebih bagus, hias telepon 

kaleng dengan kertas origami 

 Setelah dihias regangkan tali hingga 

lurus/kencang dan mulailah melakukan 

percakapan dengan temanmu melalui kaleng 

tersebut. 

 

8. Penerapan telepon kaleng untuk meningkatkan 

komunikasi 

 Kita dapat mendengar suara karena adanya 

gelombang suara yang merambat di udara. Pada 

telepon kaleng ini, gelombang suara merambat 

melalui benang yang ditegangkan. Sedangkan pada 

benang yang direnggangkan (dikendurkan), kita 

tidak akan dapat mendengar suara, karena tidak ada 

gelombang suara dari sumber suara yang merambat 

melalui benang ke penerima suara (pendengar). 

Semakin kencang benang kita tegangkan, maka 

gelombang suara dari sumber suara yang merambat 

melalui benang ke penerima suara (pendengar) akan 

semakin jelas.
36
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 Bertitik tolak dari konsep di atas, maka 

kemunikasi semestinya juga diajarkan, 

diperkenalkan, dikembangkan maupun ditingkatkan 

seiring dengan semakin berkembangnya hubungan 

sosial personal, yang awalnya hanya lingkup 

keluarga, selanjutnya mereka harus berhubungan 

dengan masyarakat yang lebih luas, yang tentu saja 

dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang tidak 

mudah, bahkan teramat rumit untuk ukuran anak-

anak masa-masa sekolah dasar. Karena sebagaimana 

tersirat dalam kurikulum sekolah dasar, 

pengembangan bahasa dalam segi kemapuan 

komunikasi verbal merupakan program pokok dan 

indikator yang ingin dicapai selama proses 

pembelajaran. 

 Penggunaan telepon kaleng disini berguna 

untung menarik perhatian siswa, sebagai media yang 

berguna untuk meningkatkan gairah belajar siswa. 

Ketika strategi TPS selesai diterapkan penggunaan 

telepon kaleng berguna sebagai evaluasi dan 

penialain proses. Di mana indikator komunikasi yang 

harus dicapai siswa tersebut meliputi: 

 Berbicara mengeluarkan pendapat saat diskusi 

 Kemampuan menulis 

 Mempresentasikan hasil belajar 

 Mampu mengajukan pertanyaan 

 Mengerjakan soal di depan kelas 
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C. Kerangka Berfikir  

 Kegiatan pembelajaran di kelas II SDN Ngaglik 1 

Magetan masih menempatkan siswa sebagai pelaku 

pasif. Dampaknya kemampuan komunikasi siswa masih 

rendah, Alur pemikiran peneliti ini tergambar dalam 

bagan berikut ini. 

 

 

                                                                                          

        

        

        

      

 

 

 

 

Gambar 1 

Bagan Alur Kerangka Berpikir 
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini adalah: 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair and Share (TPS) menggunakan media 

telepon kaleng dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa pada pembelajaran tematik di kelas II 

SDN Ngaglik 1 Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

  

45 



46 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Objek Tindakan kelas 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngaglik 1 

Magetan, dengan mengambil kelas II. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

memfokuskan pada kemampuan komunikasi siswa. 

Kemampuan komunikasi yang dimaksud adalah: 

1. Kemampuan berbicara saat diskusi pada 

pembelajaran tematik kelas II SDN Ngaglik 1 

Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Kemampuan menulis pada pembelajaran tematik 

kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

3. Kemampuan mempresentasikan hasil belajar pada 

pembelajaran tematik kelas II SDN Ngaglik 1 

Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

4. Kemampuan mengajukan pertanyaan pada 

pembelajaran tematik kelas II SDN Ngaglik 1 

Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

5. Kemampuan mengerjakan soal di depan kelas pada 

pembelajaran tematik kelas II SDN Ngaglik 1 

Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting/ Lokasi PTK 

  Penelitian ini dilakukan di SDN Ngaglik 1 

Magetan yang berada di Desa Ngaglik Kecamatan 

Parang Kabupaten Magetan, yaitu kelas II, Tematik 

tema 6 “Merawat Hewan dan Tumbuhan” semester 

genap tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Karakteristik Subjek PTK 

  Penelitian di laksanakan di SDN Ngaglik 1 

Magetan dengan Jumlah 15 siswa yang terdiri dari 9 

siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki. 

 
 

C. Variabel yang diamati  

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama 

untuk diamati adalah: 

1. Kemampuan berbicara mengeluarkan pendapat saat 

diskusi 

2. Kemampuan menulis 

3. Kemampuan mempresentasikan hasil belajar 

4. Kemampuan mengajukan pertanyaan 

5. Kemampuan mengerjakan soal di depan kelas 

 

D. Prosedur Pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas  

1. Prosedur Pelaksanaan PTK 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). PTK merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar yang berbentuk sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama.
37
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Model penelitian yang digunakan adalah model 

penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc 

Tagart terdiri atas empat tahap, yaitu: 

a. Menyusun Rancangan Tindakan (Planning)  

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting)  

c. Pengamatan (Observing)  

d. Refleksi (Reflecting)
38

 

Tahap-tahap tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

    

 

 

Gambar 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK 
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Keterangan : 

Siklus I  

1. Perencanaan (plan)  

2. Tindakan dan observasi  

(act and observe)  

3. Refleksi (reflect)  

 

Siklus II  

4. Perencanaan ulang (revised 

plan)  

5. Tindakan dan observasi II 

(act and observe)  

6. Refleksi II (reflect)  
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1) Perencanaan  

Kegiatan-kegiatan perencanaan yang dilakukan 

meliputi:  

a) Menyusun perangkat penelitian berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar 

kerja siswa (LKS).  

b) Mempersiapkan media berupa telepon kaleng 

sebagai penyemangat siswa dalam proses 

pembelajaran. 

c) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan 

di kelas yang digunakan untuk mengetahui 

terlaksananya model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS (Think Pair and Share) dalam proses 

pembelajaran.  

d) Menyusun dan mempersiapkan instrumen 

penilaian proses sebagai indikator kemampuan 

komunikasi siswa. 

e) Menyusun dan mempersiapkan soal tes untuk 

siswa. Tes akan diberikan pada setiap akhir 

pertemuan.  

f) Mempersiapkan peralatan untuk 

mendokumentasikan aktivitas guru dan siswa, 

dalam penelitian ini menggunakan kamera untuk 

mendokumentasikan dalam bentuk gambar.  
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2) Pelaksanaan  

Pada tahap ini peneliti menerapkan langkah-

langkah yang ada dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya bersifat fleksibel dan terbuka 

terhadap perubahan-perubahan. Dalam penelitian ini 

peneliti bertindak sebagai kolaborator yang 

menerapkan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair and Share) dalam 

kegiatan pembelajaran sedangkan guru bertindak 

sebagai observer yang mengamati keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair 

and Share). 

3) Pengamatan 

Observasi dilakukan bersamaan dengan 

berlangsungnya tindakan. Observasi dilakukan 

terhadap siswa, baik sebelum, saat, maupun sesudah 

implementasi tindakan dalam pembelajaran di kelas. 

Observasi terhadap siswa dilakukan berdasarkan 

aktivitas siswa secara keseluruhan dalam satu kelas. 

Observer berpindah-pindah posisi untuk mengamati 

aktivitas seluruh siswa dan peneliti pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung.  

4) Refleksi  

Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi apakah 

proses pembelajaran berlangsung sesuai perencanaan 

atau tidak. Berdasarkan lembar observasi peneliti 

dapat melihat kendala yang muncul pada saat 
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pelaksanaan siklus I. Peneliti kemudian merumuskan 

penyebab permasalahan yang muncul pada 

pelaksanaan siklus I yang kemudian dijadikan acuan 

dalam pelaksanaan siklus II. Apabila hasil dari siklus 

pertama belum memuaskan, maka perlu dilakukan 

modifikasi dan melakukan perencanaan/skenario 

baru untuk siklus kedua dengan pertimbangan 

kekurangan pada siklus pertama. Jika siklus kedua 

belum berhasil maka dilakukan modifikasi kembali 

dengan melakukan perencanaan/skenario baru untuk 

siklus ketiga dengan pertimbangan kekurangan pada 

siklus pertama dan kedua. Siklus akan berhenti jika 

hasil belajar siswa meningkat sesuai dengan kriteria 

keberhasilan yang telah ditentukan. 

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: 

a. Observasi  

  Adalah teknik mengumpulkan data dengan 

cara mengamati setiap kejadian yang sedang 

berlangsung dan mencatatnya dengan alat 

observasi seperti chek list, anecdot record, 

ranting scale tentang hal-hal yang akan diamati 

atau di teliti.
39
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Prenada Media Group, 2011), 86. 

51 



52 

 

 

b. Tes  

 Adalah seperangkat motivasi yang diberikan 

kepada seseorang dengan maksud untuk 

mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar 

bagi penetapan skor angka.
40

  

 Tes dilaksanakan setiap akhir siklus, hal ini 

dimaksudkan untuk mengukur hasil yang 

diperoleh siswa setelah pemberian tindakan. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tes lisan maupun tes tulis. 

1) Tes Lisan 

  Tes ini berbentuk sejumlah pertanyaan 

yang disampaikan secara lisan tentang aspek-

aspek psikologi sebagai data dan informasi yang 

berhubungan dengan masalah penelitian tindakan 

kelas yang harus dijawab secara lisan pula. 

2) Tes Tulis 

  Tes tulis merupakan tes dimana soal dan 

jawaban yang diberikan kepada peserta didik 

dalam bentuk tulisan. 

c. Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip termasuk buku-buku, 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

                                                 
40

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997),170. 
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penelitian.
41

 

  Teknik dokumentasi pada penelitian ini 

adalah penyimpanan dokumen berupa nilai 

harian peserta didik, foto serta dokumentasi  

lainnya yang yang relevan yang dapat dijadikan 

sebagai data. Hal ini dimaksudkan agar 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi siswa pada 

pembelajaran tematik strategi TPS menggunakan 

telepon kaleng. 

3. Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalah deskritif baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Analisis ini digunakan untuk 

membandingkan nilai-nilai siswa selama siklus 

apakah terjadi peningkatan atau tidak. Dalam setiap 

siklus siswa melakukan praktek ketrampilan 

berkomunikasi (bertanya, berpendapat, menulis, 

menjawab dan presentasi) dengan lima kategori 

penilaian yaitu  kemampuan menulis, kemampuan 

bertanya, kemampuan berpendapat, kemampuan 

menjawab, dan kemampuan presentasi. 

 Data tes yang dikumpulkan dihitung jumlah 

skor masing-masing dan didistribusikan kedalam 

tabel rentang nilai. Data tes yang telah dihimpun 

kemudian dihitung jumlah skor dari masing-masing 
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 Ibid, 181. 
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siswa. Skor tersebut adalah nilai siswa. Guna 

mendapatkan nilai kemampuan komunikasi di 

gunakan rumus: 

  Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
    x 100 

 Selanjutnya untuk kemampuan menulis dan 

menjawab soal, ketika sudah didapat nilai siswa 

menentukan rata-rata kelas. Adapun rumusnya 

sebagai berikut. 

   Mean = 
Ʃ×

𝑁
 

Keterangan: 

Mean  = nilai rata-rata 

ƩX  = jumlah nilai seluruh siswa 

N = Jumlah siswa 

 Untuk menghitung presentasi nilai siswa yang 

tuntas dan belum tuntas dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut. 

Presentase ketuntasan =  

 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  ≥75

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  x 100 
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SIKLUS 1 

1. Refleksi Awal 

a) Tanya jawab dengan guru kelas tentang 

pembelajaran sehari-hari dan keadaan yang 

dihadapi siswa. 

b) Menyampaikan materi sebagai bahan penelitian 

kepada guru kelas. 

c) Mengumpulkan informasi lain yang diperlukan, 

sebelum diadakan tindakan dengan 

menggunakan strategi Think Pair and Share 

(TPS). 

d) Berdiskusi dengan guru kelas untuk melakukan 

strategi Think Pair and Share (TPS). 

2. Perencanaan Tindakan 

a) Menyusun RPP perbaikan dari pembelajaran 

sebelum dilakukan tindakan. 

b) Menyusun lembar observasi dan evaluasi 

pembelajaran 

c) Menyiapkan tes. 

d) Menyiapkan media yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran. 

e) Menyiapkan kamera. 
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3. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Awal: 

a) Salam, Doa dan absensi siswa 

b) Guru menginformasikan materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan. 

Kegiatan Inti: 

a) Guru menyajikan materi tema 6 “Merawat 

Hewan dan Tumbuhan” dengan ceramah dan 

Tanya jawab yang mencangkup: 

 Pembukaan: menimbulkan rasa ingin tahu 

siswa dengan Tanya jawab tentang 

kehidupan nyata/dengan cara lain. 

 Pengembangan: mengembangkan materi 

sesuai dengan materi yang akan dipelajari 

anak. 

 Latihan Terbimbing: menugaskan siswa 

mengerjakan soal atas pertanyaan yang 

diberikan kemudian memanggil secara acak 

untuk melihat pemahaman siswa dan 

memberikan umpan balik. 

b) Guru membagikan lembar tugas kepada 

siswa untuk di isi dan dikumpulkan. 

c) Guru meminta siswa untuk bekerja secara 

individu. 
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Kegiatan Penutup: 

a) Guru menambah semangat untuk belajar 

lebih giat agar mencapai hasil yang lebih 

baik. 

b) Guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan 

salam. 

4. Observasi  

a) Mengamati siswa selama pelaksanaan 

pembelajaran. 

b) Mencatat kejadian-kejadian yang terjadi 

selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

c) Mengumpulkan data hasil pengamatan siswa 

selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

5. Refleksi dan Evaluasi 

a) Menganalisi data hasil pelaksanaan tindakan 

siklus I. 

b) Mengevaluasi pelaksanaan tindakan yang telah 

dilakukan pada siklus I. 

c) Berdiskusi untuk menentukan pelaksanaan 

siklus II karena kemampuan komunikasi pada 

siklus I masih rendah.
42
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 Basuki, Cara Mudah Melaksanakan PTK dalam Kegiatan 

Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010), 9. 
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SIKLUS (I) 

 

        

  

SIKLUS (II) 

 

 

SIKLUS (III) 

 

 

 

 

Gambar 3.2  

Prosedur pelaksanaan PTK 

 

Dari tiga tahapan perencanaan prosedur 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas tersebut 

yaitu siklus I sampai siklus III dapat diuraikan antara 

lain sebagai berikut. 

  

Perencanaan (1) 

 

 

Perencanaan (2) 

Tindakan dan 

Observasi (1) 

 

Refleksi  (1) 

 

 

  Refleksi  (2) 

 

   Tindakan dan  

Observasi (2) 

 

SELESAI 
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Tabel 3.3 

Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas  

siklus I 

 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun 

program atau 

rencana 

2. Mengatur waktu 

3. menyiapkan alat 

pembelajaran 

4. menyiapkan 

soal atau 

pertanyaan 

5. menyiapkan 

lembar observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

1. menjelaskan 

indikator yang 

ingin di capai 

2. Guru 

memberikan 

hand out 

materi kepada 

siswa/siswi. 

3. Guru 

meminta siswa 

untuk 

membaca 

bersama-sama 

materi tersebut. 

4. Guru 

meminta siswa 

untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

terkait materi 

yang belum 

dipahami siswa 

5. Guru 

menjelaskan 

materi kepada 

siswa 

6. Guru 

meminta siswa 

untuk 

menuliskan 

hal-hal yang 

penting terkait 

materi tersebut. 

1.Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

bertanya 

2. Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

menulis 

3. Mengamati 

kemampuan 

diskusi siswa 

4. Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

mempresentasika

n diskusi 

Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan ke 

depan kelas 

5) Mencatat 

hasil 

observasi  

6) Mengenal 

hasil 

observasi 

7) Menganalisis 

hasil 

pembelajaran 

Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus I 
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 7. Guru 

meminta siswa 

untuk mencari 

pasangannya 

dengan kartu 

undian. 

8. Guru 

membagikan 

soal kepada 

setiap 

pasangan. 

9. Guru 

meminta siswa 

secara 

berpasangan 

untuk 

membacakan 

hasil 

diskusinya di 

depan kelas 

secara 

bergantian. 

10. Guru 

memberikan 

kuis dengn 

beberapa 

pertanyaan 

yang berbeda 

untuk 

memancing 

siswa berani 

maju kedepan 

kelas. 

11. Guru 

bersama 

dengan siswa 

menyimpulkan 

hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

8)  
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

12. Guru 

melakukan 

evaluasi atau 

klarifikasi 

terkait kegiatan 

belajar 

mengajar 

tersebut. 

 
Tabel 3.4 

Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas  

siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun 

program atau 

rencana 

2. Mengatur waktu 

3. menyiapkan alat 

pembelajaran 

4. menyiapkan 

soal atau 

pertanyaan 

5. menyiapkan 

lembar observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

1. menjelaskan 

indikator yang 

ingin di capai 

2. Guru 

memberikan 

hand out 

materi kepada 

siswa/siswi. 

3. Guru 

meminta siswa 

untuk 

membaca 

bersama-sama 

materi tersebut. 

4. Guru 

meminta siswa 

untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

terkait materi 

yang belum 

dipahami siswa 

5. Guru 

menjelaskan 

materi kepada 

siswa 

1.Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

bertanya 

 

 

 

2. Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

menulis 

3. Mengamati 

kemampuan 

diskusi siswa 

 

4. Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

mempresentasika

n diskusi 

5. Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan ke 

depan kelas 

1.  Mencatat 

hasil   

observasi  

2. Mengenal 

hasil 

observasi 

3. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran 

4. Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus II 

1. Memperbaiki 

kelemahan 

pada siklus II 
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

6. Guru 

meminta siswa 

untuk 

menuliskan 

hal-hal yang 

penting terkait 

materi tersebut. 

7. Guru 

meminta siswa 

untuk mencari 

pasangannya 

dengan kartu 

undian. 

8. Guru 

membagikan 

soal kepada 

setiap 

pasangan. 

9. Guru 

meminta siswa 

secara 

berpasangan 

untuk 

membacakan 

hasil 

diskusinya di 

depan kelas 

secara 

bergantian. 

10. Guru 

memberikan 

kuis dengn 

beberapa 

pertanyaan 

yang berbeda 

untuk 

memancing 

siswa berani 

maju kedepan 

kelas. 
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

11. Guru 

bersama 

dengan siswa 

menyimpulkan 

hasil belajar 

siswa. 

12. Guru 

melakukan 

evaluasi atau 

klarifikasi 

terkait kegiatan 

belajar 

mengajar 

tersebut. 

 

Tabel 3.5 

Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

siklus III 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun 

program atau 

rencana 

2. Mengatur 

waktu 

3. menyiapkan 

alat pembelajaran 

4. menyiapkan 

soal atau 

pertanyaan 

5. menyiapkan 

lembar observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

1. menjelaskan 

indikator yang 

ingin di capai 

2. Guru 

memberikan 

hand out 

materi kepada 

siswa/siswi. 

3. Guru 

meminta siswa 

untuk 

membaca 

bersama-sama 

materi tersebut. 

4.Guru 

meminta siswa 

untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

terkait materi 

1.Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

bertanya 

2.Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

menulis 

3.Mengamati 

kemampuan 

diskusi siswa 

 

 

4.Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

mempresentasika

n diskusi 

 

 

9) M

encatat hasil 

observasi  

10) M

engenal hasil 

observasi 

11) M

enganalisis 

hasil 

pembelajaran 

12) M

emperbaiki 

kelemahan 

pada siklus 

III 
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

yang belum 

dipahami siswa 

5.Guru 

menjelaskan 

materi kepada 

siswa 

6.Guru 

meminta siswa 

untuk 

menuliskan 

hal-hal yang 

penting terkait 

materi tersebut. 

7.Guru 

meminta siswa 

untuk mencari 

pasangannya 

dengan kartu 

undian. 

8.Guru 

membagikan 

soal kepada 

setiap 

pasangan. 

9.Guru 

meminta siswa 

secara 

berpasangan 

untuk 

membacakan 

hasil 

diskusinya di 

depan kelas 

secara 

bergantian. 

10.Guru 

memberikan 

kuis dengn 

beberapa 

pertanyaan 

 

 

 

 

5.Mengamati 

kemampuan 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan ke 

depan kelas 
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PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

yang berbeda 

untuk 

memancing 

siswa berani 

maju kedepan 

kelas. 

11.Guru bersama 

dengan siswa 

menyimpulkan 

hasil belajar 

siswa. 

12.Guru 

melakukan 

evaluasi atau 

klarifikasi 

terkait kegiatan 

belajar 

mengajar 

tersebut. 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan dalam 

rangka penerapan model Kooperatif tipe (TPS) 

menggunakan media telepon kaleng pada pembelajaran 

tematik kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Adapun jadwal pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas setiap siklus dapat di lihat dari 

tabel berikut. 
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Tabel 3.5 

Jadwal Pelaksanaan PTK 

 

No Keterangan 
Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Observasi 

Lapangan 

                

 a. Perencanaan    √              

b. Pelaksanaan    √             

c. Pengamatan    √             

d. Refleksi      √            

2.  Siklus I                 

 a. Perencanaan         √         

b. Pelaksanaan          √       

c. Pengamatan          √       

d. Refleksi           √       

3.  Siklus II                 

 a. Perencanaan           √       

b. Pelaksanaan           √      

c. Pengamatan           √      

d. Refleksi            √      

4. Siklus III                 

 a. Perencanaan            √      

b. Pelaksanaan            √     

c. Pengamatan            √     

d. Refleksi             √     

5. Penyusunan 

Laporan 

            √ √ √ √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya SDN Ngaglik 1 Magetan 

SDN Ngalik 1 terletak di dukuh Tawang desa 

Ngaglik kecamatan Parang kabupaten Magetan. 

Letaknya sangat strategis dan terletak pada suatu 

tempat yang tenang situasinya., keselamatan anak 

juga terjaga karena jauh dari jalan raya. Di samping 

sekolah terdapat musola sehingga memudahkan 

pendidik dan siswa untuk mengadakan praktek-

praktek peribadatan dan memudahkan pula untuk 

memasukkan jiwa agama kepada anak. 

Pada tanggal 10 september 1967 sekolah 

tersebut didirikan oleh masyarakat setempat yang 

dipelopori oleh bapak Kusri. Beliau adalah seorang 

tokoh masyarakat di desa tersebut. Adapun orang-

orang yang membantunya antara lain bapak 

Samadin, bapak Gunawan dan pemuka agama yang 

lain di desa tersebut. 

Pada waktu akan mendirikan sekolah tersebut 

tidak mempunyai modal apapun kecuali sebidang 

tanah dengan luas kira-kira 200 m². Tanah tersebut 

terletak di persawahan yang sebelumnya adalah 

perumahan lalu di bangun sekolah tersebut.  
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Adapun keadaan dan situasi sekolah pada waktu 

itu ialah berikut ini: keadaan gedung terdapat 5 

ruang, beratap genting dari tanah liat, tiang nya dari 

kayu jati, berlantai plester, 2 ruang menghadap ke 

barat, 3 ruang menghadap ke selatan, sehingga 

berbentuk leter L. Pada saat itu kantor sekolah, 

tempat berwudlu dan toilet belum ada. 

Jumlah murid 50 anak , terdiri dari 20 anak 

putrid dan 30 anak putra. Hanya terdapat 2 guru pada 

masa itu. Peralatan sekolah terdiri dari 1 buah 

almari, 4 papan tulis, 4 meja guru, 4 buah tempat 

duduk, 50 meja anak, 50 kursi anak. Pelaksanaan 

pelajaran masuk pagi mulai pukul 07.00 sampai 

10.00.  

Pada tahun 1996 sekolah tersebut direnovasi dan 

jumlah siswa yang semakin bertambah. Mengenai 

situasi sekolah pada masa itu sudah tertib dan baik. 

Adapun motif dan tujuan sekolah tersebut didirikan 

antara lain, dengan adanya rasa tanggung jawab di 

hadapan Allah SWT mengenai keharusan umat 

manusia untuk belajar dan menuntut ilmu, untuk 

membina masyarakat kususnya generasi muda  agar 

benar-benar mencintai ilmu pengetahuan dan agama 

sesuai dengan yang dianutnya.  

Adapun identitas SDN Ngaglik 1 Magetan 

adalah sebagai berikut. 

a. Nama Sekolah  :  SDN Ngaglik 1 
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b. Jenjang Akreditasi :  Akreditasi A 

c. Alamat Sekolah : RT 003 RW 001Dukuh 

Tawang, Ds. Ngaglik, Kec 

Parang, Kab. Magetan 

d. Kode Pos :  63371 

2. Letak Geografis SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

SDN Ngaglik 1 merupakan Sekolah Negeri yang 

ada di desa Ngaglik tepatnya berlokasi di RT 03/ 

RW 01, kecamatan Parang Kabupaten Magetan. 

Terletak disebelah Barat dari kec. Parang , dari 

kecamatan kota ± 2 km, sedangkan dari Balai Desa 

sekitar 500 m. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

a. Sebelah utara perbatasan dengan dusun Ketu. 

b. Sebelah selatan perbatasan dengan dusun Tlatak. 

c. Sebelah barat perbatasan dengan desa Cileng. 

d. Sebelah timur perbatasan dengan Parang. 

Lingkungan alam sekitar SDN Ngaglik 1 

memberikan suasana belajar yang menguntungkan 

karena letak sekolahan tersebut jauh dari jalan raya, 

sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh 

bisingnya suara kendaraan bermotor. 

Dilihat dari letak geografisnya SDN Ngaglik 1 

Kec. Parang Ka. Magetan berada di daerah pedesaan, 

karena Sekolah Dasar Negeri Ngaglik 1 ini berlokasi 

di desa dan bertempat di tengah sawah. Walaupun 

berada di wilayah perdesan dan bersebelahan dengan 
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sawah, semua guru tetap semangat untuk mengajar 

dengan sudah terbiasanya dan sudah menjadi 

tanggung jawab bapak/ibu guru. Sekolah Dasar 

Negeri Ngaglik 1 ini bisa di jangkau dengan mudah 

dengan guru-guru yang senang hati mengajar di 

Sekolah Dasar Negeri Ngaglik 1 Ke. Parang Kab. 

Magetan. Semua itu bisa di buktikan dengan aktifnya 

Bapak/Ibu guru yang datang setiap hari ke sekolah, 

baik dari perkotaan maupun dari pedesaan.
43

 

 

3. Visi SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

Menjadikan peserta didik yang beriman, 

berprestasi di bidang akademis non akademis, 

unggul di IPTEK, trampil, disiplin, sehat jasmani 

dan rohani, yang berakar pada budaya luhur bangsa 

dan nilai agama.
44

 

 

4. Misi SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

a. Mendidik siswa menjadi insani yang beriman dan 

bertaqwa di dasari rasa tulus dan ikhlas. 

b. Mewujudkan sistem pedidikan yang mendorong 

kreatifitas dan kecerdasan siswa dengan jiwa 

mandiri. 

                                                 
43

 Lihat transkip dokumentasi kode 01/S/N-1/08.VI/2019 di 

lampiran skripsi. 
44

 Lihat transkip dokumentasi kode 02/S/N-1/08.VI/2019 di 

lampiran skripsi. 
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c. Mengembangkan iklim belajar yang mendorong 

peningkatan prestasi dengan penuh semangat. 

d. Mengembangkan sikap dan perilaku siswa yang 

jujur, terampil dan berbudi luhur. 

e. Menerapkan manajemen partisipatif yang 

melibatkan seluruh warga sekolah dengan 

kelompok yang terkait di dasari rasa 

kekeluargaan. 

f. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif dan penuh dengan rasa kasih saying 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara 

optimal sesuai dengan potensi yag di miliki. 

g. Melaksanakan pembelajaran di kelas yang 

bernuansa PAKEM.
45

 

 

5. Tujuan SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

a. Terselenggaranya MPMBS (Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah). 

b. Memiliki pengetahuan dasar dan kecerdasan 

untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Memotivasi siswa untuk dapat mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

d. Memiliki dasar keimanan yang kuat, kepribadian 

yang baik, menerapkan sifat takzim (hormat dan 

santun). 

                                                 
45

 Lihat transkip dokumentasi kode 03/S/N-1/08.VI/2019 di 

lampiran skripsi. 
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e. Menciptakan 5K di lingkungan sekolah 

(Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, 

Kekeluargaan dan Keamanan).
46

 

6. Struktur Organisasi SDN Ngaglik 1 Parang 

Magetan 

SDN Ngaglik 1 merupakan lembaga formal, 

maka struktur organisasi sangat penting 

keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab 

masing-masing personil sehingga program kerja 

yang di susun untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan dapat terlaksana dengan baik.
47

 

 

7. Keadaan Guru SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

SDN Ngaglik 1 Parang Magetan memiliki guru-

guru yang kompeten dalam bidangnya masing-

masing untuk menyelenggarakan proses 

pembelajaran. Secara keseluruhan guru beserta staf 

di SDN Ngaglik 1 berjumlah 13 orang. 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Lihat transkip dokumentasi kode 04/S/N-1/08.VI/2019 di 

lampiran skripsi. 
47

 Lihat transkip dokumentasi kode 05/S/N-1/08.VI/2019 di 

lampiran skripsi. 

72 



73 

 

 

Tabel 4.1 

Jumlah guru SDN Ngaglik 1  

tahun pelajaran 2018/2019 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2 orang 

2 Perempuan 10 orang 

 

8. Keadaan Siswa SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

Jumlah siswa SDN Ngaglik 1 Parang Magetan 

Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak 85 siswa yang 

terdiri dari 37 siswa laki-laki dan 48 siswa 

perempuan. 

Tabel 4.2 

Jumlah siswa SDN Ngaglik 1  

tahun pelajaran 2018/2019 

 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN 

I 8 8 

II 6 9 

III 2 5 

IV 7 8 

V 6 10 

VI 8 8 

JUMLAH  37 48 
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9. Sarana dan Prasarana SDN Ngaglik 1 Magetan 

Seiring berjalannya waktu SDN Ngalik 1 

magetan terus berbenah diri dengan mencukupi 

sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan menggali bakat peserta didik. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di SDN 

Ngaglik 1 magetan, yaitu: gedung yang memadai, 

tolet guru 4 ruang, toilet siswa 4 ruang, kursi siswa 

sejumlah 17 per kelas, bangku/ meja siswa sejumlah 

17 per kelas, 1 almari setiap kelas, kursi guru 15 

buah, meja guru 8 buah, papan tulis 6 buah, rak 

perpustakaan 7 buah, komputer 1 buah, printer 1 

buah, radio/tape recorder 1 buah, bel sekolah 1 buah, 

lemari pendingin/kulkas 1 buah, speaker 1 buah 

globe 4 buah, jam dinding 8 buah, atlas 5 buah, bola 

volley 2 buah, matras 3 buah, bola kasti 3 buah, 

peralatan uks 1 buah. 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mengambil 

setting lokasi penelitian di SDN Ngaglik 1 Magetan ini, 

mengambil pelaksanaanya mengikuti alur sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan, meliputi penetapan materi tema 6 

“Merawat Hewan dan Tumbuhan” di kelas II 

semester genap SDN Ngaglik 1dengan alokasi waktu 

2 x 35 menit, pembuatan RPP berbasis PTK lengkap 
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dengan instrument perekam data, menyiapkan media 

telepon kaleng sejumlah siswa,  menyiapkan fasilitas 

dan sarana pendukung yang diperlukan selama 

proses belajar mengajar. 

2. Tindakan, meliputi seluruh proses kegiatan belajar 

mengajar melalui Think Pair and Share 

menggunakan media telepon kaleng. 

3. Observasi, dilaksanakan bersamaan dengan proses 

pembelajaran, meliputi kemampuan bertanya, 

kemampuan menulis, kemampuan berbicara saat 

diskusi, kemampuan mempresentasikan hasil belajar 

di depan kelas, dan kemampuan menjawab soal di 

depan kelas. 

4. Refleksi, meliputi kegiatan analisis hasil 

pembelajaran dan sekaligus menyusun rencana 

perbaikan pada siklus selanjutnya.  

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara 

kolaborasi dengan mitra peneliti yaitu guru kelas II 

SDN Ngaglik 1, yang membantu dalam pelaksanaan 

observasi dan refleksi selama penelitian berlangsung, 

sehingga secara tidak langsung kegiatan penelitian 

bisa terkontrol sekaligus menjaga kevalidan hasil 

penelitian. 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan (Planning) 

 Berdasarkan hasil analisis dan rumusan 

masalah pada bab sebelumnya, penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya guru 
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untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

siswa dalam proses pembelajaran tema 6 

“Merawat Hewan dan Tumbuhan” sub tema 1 

hewan di sekitarku dengan strategi Think Pair 

and Share (TPS) menggunakan media telepon 

kaleng. 

b. Tindakan (Acting) 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dalam Penelitian Tindakan Kelas pada siklus 1 

ini adalah: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan berdoa 

b) Guru mengecek kesiapan diri dengan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran, mengisi lembar hadir siswa 

c) Guru melakukan apersepsi 

d) Guru memotivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagikan materi pada siswa, guru 

membacakan materi secara perlahan 

kemudian siswa diminta untuk menyimak 

materi yang dibacakan guru. 

b) Guru meminta siswa melingkari 

penggunaan huruf kapital yang terdapat 

dalam materi tersebut 
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c) Guru meminta perwakilan dari siswa 

untuk membacakan hasil belajar siswa 

tersebut 

d) Guru memberikan umpan balik dengan 

sesekali mengajukan pertanyaan kepada 

siswa 

e) Guru memperkenalkan lagu “Ayamku” 

lalu guru memberi contoh menyanyikan 

lagu tersebut 

f) Guru menjelaskan mengenai tanda 

panjang pendek pada lagu 

g) Guru menyanyikan lagu  ayamku lalu 

siswa di minta menandai nya pada lembar 

kertas mengenai panjang pendek nada 

tersebut. 

h) Guru menunjukan gambar timbangan 

kepada siswa  

i) Guru memberikan beberapa pertanyaan 

mengenai fungsi dan manfaat timbangan 

tersebut 

j) Siswa diminta menuliskan fungsi dan 

manfaat timbangan pada selembar kertas 

k) Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya  

l) Guru membagikan materi terkait satuan 

berat (kg, gram, dan ons) 

m) Guru menjelaskan materi tersebut, 

kemudian memberiakn beberapa soal 

kepada siswa 
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n) Guru melakukan klarifikasi 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru meminta siswa untuk memberikan 

kesimpulan terhadap materi yang telah di 

sampaikan secara bergantian. 

b) Guru membahas kembali materi tentang 

kegunaan huruf capital, tegak bersambung,  

beserta pengukuran 

c) Guru melakukan refleksi dengan 

menyanyikan lagu “Ayamku” 

d) Guru meminta siswa untuk selalu rajin 

belajar agar cita-citanya tercapai 

e) Guru menutup pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

c. Observasi (Observing) 

Observasi pada proses pembelajaran ini 

dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran maupun hasil belajarnya. 

Sedangkan observasi dan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan komunikasi siswa 

selama proses pembelajaran tematik tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan di sekitarku. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan 

Kelas pada siklus 1 yaitu tentang kemampuan 

komunikasi belajar siswa mendapatkan hasil 

pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 

Data kemampuan komunikasi siswa dalam 

proses pembelajaran siklus I 

 

No 
Nama 

Siswa 

Variabel yang diamati 
Jml Skor Ket 

A B C D E 

1 AA 2 3 2 2 2 11 2,2 Kurang baik 

2 AR 1 2 2 2 2 9 1,8 Kurang baik 

3 AN 3 2 2 2 2 11 2,2 Kurang baik 

4 EF 2 1 1 2 2 8 1,6 Kurang baik 

5 FP 1 2 2 2 2 9 1,8 Kurang baik 

6 FA 2 1 1 2 3 9 1,8 Kurang baik 

7 GI 1 2 2 1 1 7 1,4 Tidak baik 

8 KM 2 2 2 2 2 10 2 Kurang baik 

9 KL 2 2 2 2 2 10 2 Kurang baik 

10 NY 1 2 1 1 2 7 1,4 Tidak baik 

11 RA 2 3 3 2 3 13 2,6 Baik 

12 RI 3 2 2 3 3 13 2,6 Baik 

13 SO 1 2 1 2 2 8 1,6 Kurang baik 

14 VP 2 1 1 2 2 8 1,6 Kurang baik 

15 VO 2 2 2 2 2 10 2 Kurang baik 

Keterangan: 

a. Kemampuan siswa dalam menulis tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 

b. Kemampuan siswa dalam bertanya tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 

c. Kemampuan siswa dalam mengeluarkan 

pendapat saat diskusi tema 6 “Merawat 

hewan dan tumbuhan” sub tema 1 hewan 

disekitarku. 
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d. Kemampuan siswa dalam 

mempresentasikan hasil belajar tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 

e. Kemampuan siswa dalam menjawab soal ke 

depan kelas tema 6 “Merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan disekitarku. 

Keterangan Penilaian: 

4 = Sangat baik 20 - 16 = Sangat Baik 

3 = Baik 15 - 11 = Baik 

2 = Kurang Baik 10 – 6  = Kurang Baik 

1 = Tidak Baik 5 – 1    = Tidak Baik 

Berdasarkan nilai rata-rata kemampuan 

komunikasi siswa maka dapat disimpulkan hasil 

keseluruhan kemampuan komunikasi siswa 

dalam proses pembelajaran dengan prosentase 

yang di tunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Prosentase =   
Jumlah  keseluruhan  siswa  yang  baik   rata −rata

Jumlah  seluruh  siswa
  x 100 

Siswa Sangat Baik   0  = 0% 

Siswa Baik 
2

15
x 100 = 13,33% 

Siswa Kurang Baik 
11

15
x 100 = 73% 

Siswa Tidak Baik 
2

15
x 100  = 13, 33% 
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Tabel 4.4 

Hasil kemampuan komunikasi siswa Siklus I 

 

Kemampuan 

Komunikasi Siswa 

Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

Sangat Baik 0 0% 

Baik 2 13,33% 

Kurang Baik 11 73% 

Tidak Baik 2 13,33% 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tindakan (acting) dan observasi (observing) 

dalam pelaksanaan PTK tematik tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus I masih 

jauh dari hasil yang di inginkan. Hal ini dapat 

dilihat hanya terdapat 2 siswa dengan kategori 

baik dari 15 siswa dengan prosentase 13,33%. 

Maka peneliti harus mengadakan siklus II untuk 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

siswa. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Guru memberikan salam dan berdoa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
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tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran, mengisi lembar hadir siswa 

3) Guru melakukan apersepsi 

4) Guru memotivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

 

b. Tindakan (Acting) 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dalam Penelitian Tindakan Kelas pada siklus 1 

ini adalah: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan berdoa 

b) Guru mengecek kesiapan diri dengan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran, mengisi lembar hadir siswa 

c) Guru melakukan apersepsi 

d) Guru memotivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagikan materi kepada siswa  

b) Siswa mencermati dan membaca puisi 

berjudul “Kelinciku”. 

c) Guru membimbing siswa untuk 

mencermati huruf tegak bersambung, lalu 

siswa diminta untuk menulis 

menggunakan huruf tegak bersambung 
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d) Siswa juga dibimbing agar menggunakan 

ejaan dan huruf kapital dengan benar. 

e) Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok kecil, yaitu secara berpasangan 

2 orang. 

f) Bersama pasangannya siswa berdiskusi 

untuk menemukan tata tertib yang berlaku 

di sekolah pada teks yang sudah 

ditulisnya. 

g) Guru menunjukkan gambar tentang siswa 

yang sedang berolahraga di lapangan. 

Siswa berbaris rapi dan mengikuti aturan. 

h) Siswa diminta untuk menceritakan gambar 

yang diamati. 

i) Siswa menuliskan tata tertib yang harus 

dipatuhi ketika mengikuti pelajaran 

olahraga. 

j) Guru memberi contoh gerakan berjalan: 

langkah biasa, langkah rapat, dan berjalan 

sambil mengayunkan lengan. 

k) Siswa mengikuti contoh yang diberikan. 

l) Siswa secara mandiri melakukan gerakan 

secara teratur sesuai dengan ketukan. 

m) Guru melakukan klarifikasi 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru meminta siswa untuk memberikan 

kesimpulan terhadap materi yang telah di 

sampaikan secara bergantian. 
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b) Guru membahas kembali materi tentang 

kegunaan huruf kapital, tata tertib dan 

variasi gerak dasar .  

c) Guru melakukan refleksi  

d) Guru meminta siswa untuk selalu rajin 

belajar agar cita-citanya tercapai 

e) Guru menutup pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

 

c. Observasi (Observing) 

Observasi pada proses pembelajaran ini 

dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran maupun hasil belajarnya. 

Sedangkan observasi dan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan komunikasi siswa 

selama proses pembelajaran tematik tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan di sekitarku. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan 

Kelas pada siklus II yaitu tentang kemampuan 

komunikasi belajar siswa mendapatkan hasil 

pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 

Data kemampuan komunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran siklus II 

 

No 
Nama 

Siswa 

Variabel yang diamati 
Jml Skor Ket. 

A B C D E 

1 AA 2 3 3 2 3 13 2,6 Baik 

2 AR 2 3 2 3 2 12 2,4 Kurang Baik 

3 AN 3 2 2 3 3 14 2,6 Baik 

4 EF 3 2 2 3 3 13 2,6 Baik 

5 FP 2 3 2 3 3 13 2,6 Baik 

6 FA 3 2 2 3 4 14 2,8 Baik 

7 GI 1 3 3 2 2 11 2,2 Kurang baik 

8 KM 3 2 3 3 3 15 2,8 Baik 

9 KL 4 3 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik 

10 NY 1 3 2 2 2 10 2 Kurang baik 

11 RA 3 3 4 4 4 19 3,8 Sangat Baik 

12 RI 4 3 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik 

13 SO 2 3 2 3 3 13 2,6 Baik 

14 VP 3 3 2 2 3 13 2,6 Baik 

15 VO 3 2 2 3 3 14 2,8 Baik 

Keterangan: 

a. Kemampuan siswa dalam menulis tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 

b. Kemampuan siswa dalam bertanya tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 

c. Kemampuan siswa dalam mengeluarkan 

pendapat saat diskusi tema 6 “Merawat 

hewan dan tumbuhan” sub tema 1 hewan 

disekitarku. 
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d. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan 

hasil belajar tema 6 “Merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan disekitarku. 

e. Kemampuan siswa dalam menjawab soal ke 

depan kelas tema 6 “Merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan disekitarku. 

Keterangan Penilaian: 

4= Sangat baik 20 - 16 = Sangat Baik 

3= Baik 15 - 11 = Baik 

2= Kurang Baik 10 – 6  = Kurang Baik 

1 = Tidak Baik 5 – 1    = Tidak Baik 

Berdasarkan nilai rata-rata kemampuan 

komunikasi siswa maka dapat disimpulkan hasil 

keseluruhan kemampuan komunikasi siswa 

dalam proses pembelajaran dengan prosentase 

yang di tunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Prosentase=  
Jumlah  keseluruhan  siswa  yang  baik   rata −rata

Jumlah  seluruh  siswa
  x 100 

  

Siswa Sangat Baik
3

15
        x 100 = 20% 

Siswa Baik 
9

15
 x 100 = 60% 

Siswa Kurang Baik 
3

15
 x 100 = 20% 

Siswa Tidak Baik 0  = 0% 
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Tabel 4.6 

Hasil kemampuan komunikasi siswa Siklus II 

Kemampuan 

Komunikasi Siswa 

Jumlah 

Siswa 
Prosentase 

Sangat Baik 3 20% 

Baik 9 60% 

Kurang Baik 3 20% 

Tidak Baik 0 0% 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tindakan (acting) dan observasi (observing) 

dalam pelaksanaan PTK tematik tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku menggunakan strategi Think 

Pair and Share (TPS), peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II 

sudah mencapai hasil yang baik. Namun peneliti 

belum merasa berhasil dengan hasil yang dicapai 

oleh peserta didik maka perlu diadakan siklus III. 

Hal ini dapat dilihat terdapat 9 siswa masuk 

dalam kategori baik dari 15 siswa dengan 

prosentase 60% yang berada pada kualifikasi 

prosentase antara 46,67% - 100% dengan kriteria 

sangat baik. 
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3. Siklus III 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Guru memberikan salam dan berdoa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran, mengisi lembar hadir siswa 

3) Guru melakukan apersepsi 

4) Guru memotivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

b. Tindakan (Acting) 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dalam Penelitian Tindakan Kelas pada siklus 1 

ini adalah: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam dan berdoa 

b) Guru mengecek kesiapan diri dengan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran, mengisi lembar 

hadir siswa 

c) Guru melakukan apersepsi 

d) Guru memotivasi siswa sebelum 

pembelajaran dimulai 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagikan materi pada siswa, 

guru membacakan materi secara perlahan 
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kemudian siswa diminta untuk menyimak 

materi yang dibacakan guru. 

b) Guru meminta siswa melingkari 

penggunaan huruf kapital yang terdapat 

dalam materi tersebut 

c) Guru meminta perwakilan dari siswa 

untuk membacakan hasil belajar siswa 

tersebut 

d) Guru memberikan umpan balik dengan 

sesekali mengajukan pertanyaan kepada 

siswa 

e) Guru memperkenalkan lagu “Ayamku” 

lalu guru memberi contoh menyanyikan 

lagu tersebut 

f) Guru menjelaskan mengenai tanda 

panjang pendek pada lagu 

g) Guru menyanyikan lagu  ayamku lalu 

siswa di minta menandai nya pada lembar 

kertas mengenai panjang pendek nada 

tersebut. 

h) Guru menunjukan gambar timbangan 

kepada siswa  

i) Guru memberikan beberapa pertanyaan 

mengenai fungsi dan manfaat timbangan 

tersebut 

j) Siswa diminta menuliskan fungsi dan 

manfaat timbangan pada selembar kertas 

k) Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya  
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l) Guru membagikan materi terkait satuan 

berat (kg, gram, dan ons) 

m) Guru menjelaskan materi tersebut, 

kemudian memberiakn beberapa soal 

kepada siswa 

n) Guru melakukan klarifikasi 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru meminta siswa untuk memberikan 

kesimpulan terhadap materi yang telah di 

sampaikan secara bergantian. 

b) Guru membahas kembali materi tentang 

kegunaan huruf capital, tegak 

bersambung,  beserta pengukuran 

c) Guru melakukan refleksi dengan 

menyanyikan lagu “Ayamku” 

d) Guru meminta siswa untuk selalu rajin 

belajar agar cita-citanya tercapai 

e) Guru menutup pembelajaran dengan 

berdo’a dan salam. 

 

c. Observasi (Observing) 

Observasi pada proses pembelajaran ini 

dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran maupun hasil belajarnya. 

Sedangkan observasi dan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan komunikasi siswa 

selama proses pembelajaran tematik tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan di sekitarku. 
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Adapun data hasil Penelitian Tindakan 

Kelas pada siklus 1 yaitu tentang kemampuan 

komunikasi belajar siswa mendapatkan hasil 

pada tabel sebagai berikut. 

 
Tabel 4.7 

Data kemampuan komunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran siklus III 

 

No 
Nama 

Siswa 

Variabel yang diamati 
Jml Skor Ket 

A B C D E 

1 AA 3 4 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik  

2 AR 3 4 3 3 3 16 3,2 Baik   

3 AN 4 4 2 4 4 18 3,6 Sangat Baik  

4 EF 4 3 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik  

5 FP 3 4  3 4 4 18 3,6 Sangat Baik  

6 FA 4 3 4 4 4 19 3,8 Sangat Baik  

7 GI 2 4 3 3 4 16 3,2 Baik   

8 KM 4 4 3 4 4 19 3,8 Sangat Baik  

9 KL 4 3 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik  

10 NY 2 3 2 3 4 14 2,8 Baik  

11 RA 4 4 4 4 4 20 4 Sangat Baik  

12 RI 4 3 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik 

13 SO 3 3 3 4 3 16 3,2 Baik 

14 VP 4 4 2 3 4 18 3,6 Sangat Baik  

15 VO 4 3 3 4 4 18 3,6 Sangat Baik  

Keterangan: 

a. Kemampuan siswa dalam menulis tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 

b. Kemampuan siswa dalam bertanya tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku. 
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c. Kemampuan siswa dalam mengeluarkan 

pendapat saat diskusi tema 6 “Merawat 

hewan dan tumbuhan” sub tema 1 hewan 

disekitarku. 

d. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan 

hasil belajar tema 6 “Merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan disekitarku. 

e. Kemampuan siswa dalam menjawab soal ke 

depan kelas tema 6 “Merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan disekitarku. 

Keterangan Penilaian: 

4= Sangat baik 20 - 16 = Sangat Baik 

3 = Baik 15 - 11 = Baik 

2 = Kurang Baik 10 – 6  = Kurang Baik 

1 = Tidak Baik 5 – 1    = Tidak Baik 

Berdasarkan nilai rata-rata kemampuan 

komunikasi siswa maka dapat disimpulkan hasil 

keseluruhan kemampuan komunikasi siswa 

dalam proses pembelajaran dengan prosentase 

yang di tunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Prosentase=  
Jumlah  keseluruhan  siswa  yang  baik   rata −rata

Jumlah  seluruh  siswa
 x 100 

 Siswa Sangat Baik
11

15
 x 100 = 73,33% 

 Siswa Baik 
4

15
 x 100 = 26,67% 

 Siswa Kurang Baik  0 = 0% 

 Siswa Tidak Baik 0 = 0% 
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Tabel 4.8 

Hasil kemampuan komunikasi siswa  

Siklus III 

 

Kemampuan 

Komunikasi Siswa 

Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

Sangat Baik 11 73,33% 

Baik 4 26,67% 

Kurang Baik 0 0% 

Tidak Baik 0 0% 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tindakan (acting) dan observasi (observing) 

dalam pelaksanaan PTK tematik tema 6 

“Merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan disekitarku menggunakan strategi Think 

Pair and Share (TPS) menggunakan media 

telepon kaleng, peneliti menyimpulkan bahwa 

kegiatan pembelajaran pada siklus III sudah 

mencapai hasil yang sangat memuaskan. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah 11 siswa masuk dalam 

kategori sangat baik dengan prosentase 73,33% 

dan 4 siswa masuk dalam kategori baik dengan 

prosentase 26,67%. Pada siklus III ini perbaikan 

pembelajaran semakin meningkat. Sehingga 

peneliti tidak mengadakan siklus selanjutnya 

dikarenakan peningkatan kemampuan 

komunikasi siswa dalam proses pembelajaran 

sangat signifikan dan sudah berhasil. 
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C. Proses Analisis data Per-Siklus 

Proses analisa data sebagai hasil penelitian dalam 

upaya meningkatkan kemampuan komunikasi siswa  

dalam proses pembelajaran saat diterapkannya Think 

Pair and Share menggunakan media telepon kaleng 

dalam tema 2 “Bermain di Lingkunganku” sub tema 1 

hewan disekitarku, disajikan dalam 3 siklus berikut. 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus 1, kegiatan 

yang lakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua 

jenis data hasil kemampuan komunikasi seluruh 

peserta didik dan lembar observasi terstruktur sesuai 

indikator yang dijadikan penilaian dalam PTK pada 

pembelajaran tematik tema 6 “merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan di sekitarku. Pada 

siklus I ini peneliti menggunakan pembelajaran 

konvensional tanpa strategi ataupun media. Hasil 

penelitian pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

sebagia berikut. 
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Tabel 4.9 

Hasil Penelitian Pada Siklus I 

 

Aspek yang Diamati 
Jumlah 

Pencapaian 
Prosentase 

Kemampuan dalam 

menulis 
2 peserta didik 13,33% 

Kemampuan dalam 

bertanya 
2 peserta didik 13,33% 

Kemampuan 

berpendapat saat 

diskusi 

1 peserta didik 6,67% 

Kemampuan 

mempresentasikan 

hasil belajar 

1 peserta didik 6,67% 

Kemampuan 

menjawab soal ke 

depan kelas 

3 peserta didik 20% 

Kemampuan 

komunikasi siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

2 peserta didik 13,33% 

 

Interpretasi:  

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 1 ini, 

diperoleh data hasil pengamatan mengenai 

kemampuan komunikasi siswa masih rendah.  

Selama proses pembelajaran tematik berlangsung 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, 

bahkan ada yang mengantuk dan bermain di dalam 

kelas. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel 4.9 

diatas bahwa hanya dua siswa yang memiliki 

kemampuan menulis dengan prosentase 13,33%,  

dua siswa memiliki kemampuan dalam bertanya 
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dengan prosentase 13,33%, satu siswa memiliki 

kemampuan berpendapat saat diskusi dengan 

prosentase 6,67%, satu siswa memiliki kemampuan 

mempresentasikan hasil belajar dengan prosentase 

6,67%. Sedangkan Kemampuan menjawab soal ke 

depan kelas tiga siswa dengan prosentase 20%. 

Sehingga terdapat dua peserta didik yang memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik selama proses 

pembelajaran dengan prosentase 13,33%. Hal ini 

membuktikan bahwa kemampuan komunikasi siswa 

dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. 

Sehingga perlu adanya kegiatan pembelajaran pada 

siklus II. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, kegiatan 

yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua 

jenis data hasil kemampuan komunikasi seluruh 

peserta didik dan lembar observasi terstruktur sesuai 

indikator yang dijadikan penilaian dalam PTK pada 

pembelajaran tematik tema 6 “merawat hewan dan 

tumbuhan” sub tema 1 hewan di sekitarku. Pada 

siklus II ini peneliti menggunakan strategi Think 

Pair and Share (TPS). Penggunaan strategi TPS 

dimaksudkan supaya siswa termotivasi untuk aktif 

selama proses pembelajaran. Hasil penelitian pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel sebagia berikut. 
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Tabel 4.10 

Hasil Penelitian Pada Siklus II 

 

Aspek yang Diamati 
Jumlah 

Pencapaian 
Prosentase 

Kemampuan dalam 

menulis 
9 peserta didik 60% 

Kemampuan dalam 

bertanya 
10 peserta didik 66,67% 

Kemampuan berpendapat 

saat diskusi 
6 peserta didik 40% 

Kemampuan 

mempresentasikan hasil 

belajar 

11 peserta didik 73,33% 

Kemampuan menjawab 

soal ke depan kelas 
12 peserta didik 80% 

Kemampuan komunikasi 

siswa dalam proses 

pembelajaran 

12 peserta didik 80% 

 

Interpretasi:  

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II ini, 

diperoleh data hasil pengamatan mengenai 

kemampuan komunikasi siswa mulai meningkat.  

Selama proses pembelajaran tematik berlangsung 

sebagian besar siswa sangat antusias dalam 

memperhatikan penjelasan guru. Hal tersebut dapat 

dilihat melalui tabel 4.10 diatas bahwa terdapat 

sembilan  siswa yang memiliki kemampuan menulis 

dengan prosentase 60%,  sepuluh siswa memiliki 

kemampuan dalam bertanya dengan prosentase 
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66,67%, enam siswa memiliki kemampuan 

berpendapat saat diskusi dengan prosentase 40%, 

sebelas siswa memiliki kemampuan dalam 

mempresentasikan hasil belajar dengan prosentase 

73,33%. Sedangkan dua belas  siswa  mampu 

menjawab soal ke depan kelas dengan prosentase 

80%. Pada siklus II ini terdapat dua belas peserta 

didik yang memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan prosentase 80%. Sehingga pada siklus II ini 

kemampuan komunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran sudah meningkat, akan tetapi peneliti 

belum merasa berhasil sehingga perlu adanya 

kegiatan pembelajaran pada siklus III. 

 

3. Siklus III 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus III, 

kegiatan yang lakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah 

diperoleh dua jenis data hasil kemampuan 

komunikasi seluruh peserta didik dan lembar 

observasi terstruktur sesuai indikator yang dijadikan 

penilaian dalam PTK pada pembelajaran tematik 

tema 6 “merawat hewan dan tumbuhan” sub tema 1 

hewan di sekitarku. Pada siklus III ini peneliti 

menggunakan strategi Think Pair and Share (TPS) 

menggunakan media telepon kaleng. Penggunaan 
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strategi TPS dimaksudkan supaya siswa termotivasi 

untuk aktif selama proses pembelajaran. Sedangkan 

penggunaan telepon kaleng sebagai media untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Hasil 

penelitian pada siklus III dapat dilihat pada tabel 

sebagia berikut. 

Tabel 4.11 

Hasil Penelitian Pada Siklus III 

 

Aspek yang Diamati 
Jumlah 

Pencapaian 
Prosentase 

Kemampuan dalam 

menulis 

13 peserta 

didik 
86,67% 

Kemampuan dalam 

bertanya 

14 peserta 

didik 
93,33% 

Kemampuan berpendapat 

saat diskusi 

12 peserta 

didik 
80% 

Kemampuan 

mempresentasikan hasil 

belajar 

15 peserta 

didik 
100% 

Kemampuan menjawab 

soal ke depan kelas 

15 peserta 

didik 
100% 

Kemampuan komunikasi 

siswa dalam proses 

pembelajaran 

15 peserta 

didik 
100% 

 

Interpretasi:  

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus III 

ini, diperoleh data hasil pengamatan mengenai 

kemampuan komunikasi siswa sudah meningkat.  
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Selama proses pembelajaran tematik berlangsung 

siswa kelas II sangat antusias dalam memperhatikan 

penjelasan guru. Hal tersebut dapat dilihat melalui 

tabel 4.11 diatas bahwa terdapat tiga belas  siswa 

yang memiliki kemampuan menulis dengan 

prosentase 86,67%,  empat belas siswa memiliki 

kemampuan dalam bertanya dengan prosentase 

93,33%, dua belas siswa memiliki kemampuan 

berpendapat saat diskusi dengan prosentase 80%, 

lima belas siswa memiliki kemampuan dalam 

mempresentasikan hasil belajar dengan prosentase 

100% dan lima belas  siswa  mampu menjawab soal 

ke depan kelas dengan prosentase 100%. Pada siklus 

III ini lima belas peserta didik memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan prosentase 100%. Pada siklus 

III ini kemampuan komunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran sudah meningkat dan berhasil, 

sehingga tidak perlu diadakan siklus selanjutnya. Hal 

ini dikarenakan penggunaan strategi TPS 

menggunakan media telepon kaleng mampu menarik 

minat siswa dalam proses pembelajaran.   

 

D. Pembahasan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi pada 

kegiatan pembelajaran siklus I adalah peneliti kurang 

mampu dalam mengelola kelas dan tanpa menggunakan 

strategi active learning, sehingga pada siklus I ini 

100 



101 

 

 

kemampuan komunikasi peserta didik masih sangat 

rendah. Kemampuan komunikasi peserta didik tidak 

muncul, hanya sebagian kecil saja siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi baik selama proses 

pembelajaran. Hal ini ketika peneliti menjelaskan materi 

hanya 40% siswa yang memperhatikan, sehingga ketika 

peneliti bertanya atau meminta siswa untuk mengerjakan 

beberapa soal ke depan kelas hanya beberapa siswa yang 

mampu mengerjakan.  Oleh sebab itu masih banyak 

peserta didik yang belum tampil percaya diri karena 

pada siklus I ini peneliti masih menggunakan 

pembelajaran secara konvensional. 

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II, 

peneliti mulai bisa mengelola kelas. Peserta didik 

banyak yang memperhatikan ketika peneliti menjelaskan 

materi yang diajarkan. Selain itu peneliti menggunakan 

strategi TPS dan permainan didalamnya sehingga siswa 

lebih paham dan percaya diri ketika peneliti meminta 

siswa untuk berbicara mengeluarkan pendapatnya. Hal 

ini dapat dilihat dari kemampuan komunikasi siswa yang 

meningkat. Siswa dapat menulis ketika peneliti 

mendekte peserta didik, siswa berani bertanya kepada 

peneliti ketika mereka belum paham mengenai materi 

yang disampaikan peneliti, mengeluarkan pendapat saat 

diskusi, mempresentasikan hasil belajar bersama 

pasangan, dan menjawab soal yang diberikan peneliti ke 

depan kelas sudah meningkat. 
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Perbaikan tetap diadakan untuk pembelajaran siklus 

III. Hal ini dimaksudkan agar kemampuan komunikasi 

siswa lebih meningkat dan maksimal. Peneliti lebih 

menekankan pada penggunaan strategi TPS. Siswa 

diminta untuk berfikir secara individu, kemudian 

berpasangan dan menggabungkan jawaban keduanya 

lalu membagikan kepada teman sekelasnya secara 

bergantian. Selain itu peneliti menyajikan materi dengan 

menggunakan contoh-contoh konkrit agar peserta didik 

lebih memahami materi yang diajarkan.  

Pada siklus III ini peneliti juga menggunakan 

telepon kaleng sebagai media untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa. Telepon kaleng ini 

digunakan peneliti supaya siswa lebih percaya diri 

tampil kedepan dan berbicara kepada teman lainnya. 

Dengan menggunakan strategi TPS dan media telepon 

kaleng kemampuan siswa dalam menulis, bertanya, 

berpendapat, mempresentasikan dan menjawab soal ke 

depan kelas menjadi lebih maksimal karena hampir 

seluruh siswa nilainya mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak tiga 

siklus dalam pelajaran tematik tema 6 “merawat hewan 

dan tumbuhan” sub tema 1 hewan disekitarku dengan 

strategi Think Pair and Share (TPS) menggunakan 

media telepon kaleng memperlihatkan kemampuan 

komunikasi siswa yang memuaskan.  Data perbandingan 

ketiga siklus dapat dicermati pada tabel dibawah ini. 

102 



103 

 

 

Tabel 4.12 

Profil Hasil Penelitian 

 

Aspek yang 

Diamati 
Siklus 

Jumlah 

Pencapaian 
Prosentase 

 

Kemampuan siswa 

dalam menulis 

I 2 peserta didik 13,33% 

II 9 peserta didik 60% 

III 13 peserta didik 86,67% 

 

Kemampuan siswa 

dalam bertanya 

I 2 peserta didik 13,33% 

II 10 peserta didik 66,67% 

III 14 peserta didik 93,33% 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengeluarkan 

pendapat saat 

diskusi 

I 1 peserta didik 6,67% 

II 6 peserta didik 40% 

III 12 peserta didik 80% 

Kemampuan siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil belajar 

I 1 peserta didik 6,67% 

II 11 peserta didik 73,33% 

III 15 peserta didik 100% 

Kemampuan siswa 

dalam menjawab 

soal ke depan kelas 

I 3 peserta didik 20% 

II 12 peserta didik 80% 

III 15 peserta didik 100% 

Kemampuan 

komunikasi siswa 

di dalam proses 

pembelajaran 

I 2 peserta didik 13,33% 

II 12 peserta didik 80% 

III 15 peserta didik 100% 

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka profil 

hasil penelitian pada tabel 4.12 diatas dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut. 
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Gambar 4.1   Grafik Hasil Penelitian 

Kemampuan komunikasi siswa meningkat dengan 

sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada diagram 

diatas menunjukan bahwa hasil dari setiap siklusnya 

mengalami peningkatan yang sangat baik melalui 

penerapan strategi Think Pair and Share (TPS) 

menggunakan media telepon kaleng pada pembelajaran 

tematik tema 6 “Merawat hewan dan tumbuhan” sub 

tema 1 hewan di sekitarku pada kelas II SDN Ngaglik 1 

Magetan tahun pelajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi siswa pada 

pembelajaran tematik dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair and Share (TPS) 

menggunakan media telepon kaleng  pada siswa-siswi 

kelas II SDN Ngaglik 1 Magetan tahun pelajaran 

2018/2019 telah berhasil dan mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya peningkatan kemampuan komunikasi siswa pada 

setiap siklusnya. Siklus I terdapat dua peserta didik 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan 

prosentase 13,33%, siklus II terdapat dua belas peserta 

didik memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

dengan prosentase 80%, siklus III terdapat lima belas 

peserta didik memiliki kemampuan komunikasi baik 

dengan prosentase 100%. 

 

B. Saran  

Peneliti mengajukan saran kepada beberapa 

pihak dengan tujuan agar model pembelajaran kooperatif 

Think Pair and Share dengan media telepon kaleng 

dapat digunakan dengan baik. 
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1. Bagi Guru 

Proses pembelajaran yang berlangsung masih 

menggunakan strategi yang belum menarik, maka 

seyogyanya guru mampu menerapkan strategi 

penbelajaran yang kreatif, inovatif, berperan aktif, 

dan menyenangkan sehingga dapat membangkitkan 

minat siswa untuk terus mau belajar. 

2. Bagi Siswa 

Setelah mengikuti proses pembelajaran 

tematik tema 6 “merawat hewan dan tumbuhan” sub 

tema 1 hewan disekitarku melalui strategi Think Pair 

and Share (TPS) menggunakan media telepon 

kaleng, diharapkan siswa mampu menerapkannya 

sendiri baik disekolah maupun dilingkungan sosial. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan melihat hasil pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif  Think Pair and 

Share menggunakan media telepon kaleng, tentunya 

dalam proses pembelajaran harus dikembangkan 

dengan inovasi yang memadukan berbagai strategi 

aktif dan media dalam proses pembelajaran baik 

pada pembelajaran tematik maupun bidang studi 

lainnya. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti menyarankan agar penelitian ini 

dikembangkan dan ditindaklanjuti agar penerapan 

model pembelajaran kooperatif  Think Pair and 

Share menggunakan media telepon kaleng mampu 

meningkatkan minat belajar siswa sehingga siswa 
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dapat berperan aktif didalamnya. Disarankan bagi 

peneliti yang berminat di bidang sama, penelitian ini 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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