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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

atau Classroom Action Research (CAR) yang dilakukan secara kolaboratif,

artinya peneliti berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru matematika yang

mengajar kelas 4 SDN 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Guru dan peneliti mendiskusikan

permasalahan penelitian dan menentukan rencana tindakan. Penelitian juga

dilakukan secara partisipatif, artinya peneliti dengan dibantu rekan seangkatan

secara langsung terlibat dalam penelitian.

3.2 Setting Penelitian dan Sumber Data

Setting penelitian adalah setting kelas dan kelompok, pelaksanaan penelitian

dan pengambilan data diperoleh pada saat proses kegiatan pembelajaran yang

berlangsung di dalam kelas. Kelas 4 ini dipilih atas dasar kesepakatan peneliti dan

guru bidang studi matematika kelas 4. Sumber data utama dalam penelitian ini

adalah siswa, guru, hasil observasi selama pelaksanaan tindakan di kelas, catatan

lapangan, hasil angket motivasi belajar siswa, danhasil tes.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.

Jumlah siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Ampel Kabupaten Boyolali adalah 46 siswa,

yang terdiri dari 25 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Sedangkan objek

penelitiannya adalah keseluruhan proses pembelajaran pada penerapan metode

Think Pair Share dalam pembelajaran Matematika SDN 01 Ampel Kecamatan

Ampel Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar

siswa.
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3.4 Data dan Sumber Data

Data pada penelitian adalah siswa kelas 4 dan sumber data pada penelitian

ini adalah guru kelas 4 dan siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali, Tahun Pelajaran 2012/2013.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2) Variabel penelitian pada dasarnya adalah

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel

bebas (variabel pengaruh) dan variabel terikat.

1) Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah metode Think Pair Share

2) Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan hasil

belajar siswa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan data yang akan dikumpulkan serta sumber data yang ada

selanjutnya dikemukakan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data tersebut antara lain:

3.6.1 Observasi

Menurut Sanjaya (2011:86) observasi merupakan teknik pengumpulan data

dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti

Observasi ini bertujuan mengamati kegiatan yang dilakukan guru dan siswa

di dalam kelas sebelum melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan tindakan sampai

akhir tindakan. Peneliti bertindak sebagai pengajar dan berperan penuh melakukan

tindakan yang dapat mempengaruhi peristiwa yang berlangsung. Sedangkan guru

kelas berperan sebagai pengamat jalannya pembelajaran di kelas atau

pengobservasi.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain konsistensi RPP

dengan pelaksanaan pembelajaran, cara peneliti mengajarkan materi, cara guru



42

menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share, cara peneliti menjelaskan

tujuan pembelajaran dan bagaimana menggunakan metode Think Pair Share, serta

cara peneliti memberikan penilaian. Disamping itu, observasi juga dilakukan pada

siswa untuk melihat motivasi balajar dalam menggunakan metode pembelajaran

Think Pair Share serta perubahan hasil belajar dari siklus I ke siklus II.

3.6.2 Angket

Sugiyono (2009:199) menyatakan angket merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk

mengumpulkan data-data mengenai motivasi belajar dalam pembelajaran

matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten

Boyolali.

Dalam angket disusun sejumlah pernyataan yang berbentuk pernyataan

positif atau pernyataan yang mendukung pembelajaran dengan penggunaaan

Think Pair Share serta pernyataan yang menunjukkan motivasi belajar yang

besar; dan pernyataan negatif atau pernyataan yang menolak menggunakan

metode Think Pair Share serta pernyataan yang menunjukkan kurangnya motivasi

siswa.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009:240) dokumen merupakan suatu catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui

identitas siswa dan karakteristik sekolah. Selain itu teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini akan didokumentasikan dengan foto. Pendokumentasian

dalam penelitian ini berupa foto selama pembelajaran berlangsung untuk

mengetahui tingkat motivasi belajar siswa setelah menggunakan model kooperatif

tipe Think Pair Share
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3.6.4 Tes

Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran dari setiap siklus. Dengan

memberikan soal kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap

materi yang dipelajari. Instrumen ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa,

berupa tes tertulis berbentuk pilihan ganda. Tes ini disusun berdasarkan indikator,

standar kompentensi, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran matematika kelas

4 SD. Tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar IPA pada pokok

bahasan menentukan sifat-sifat bangun ruang sedarhana pada kelas 4 SDN 01

Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

3.7 Instrumen Penelitian

Berikut uraian mengenai instrumen pembelajaran:

3.7.1 Lembar Observasi

Lembar Observasi ini adalah lembar untuk mengamati kegiatan yang

dilakukan guru dan siswa di dalam kelas sebelum melaksanakan tindakan, saat

pelaksanaan tindakan sampai akhir tindakan.Instrumen ini digunakan untuk

mengontrol proses pembelajaran agar berlangsung sesuai kondisi yang

diharapkan, seperti keterlaksanaan RPP dan keterlaksanaan rencana tindakan.

Observasi yang dilakukan untuk mengamati motivasi belajar siswa dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan

pelaksanaan guru mengajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain

aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran, lembar observasi ini juga digunakan

untuk mengobservasi aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Hasil observasi ini juga difungsikan sebagai sarana untuk melakukan refleksi

terhadap kegiatan pembelajaran. Adapun lembar observasi dapat dilihat pada kisi-

kisi lembar observasi berikut:
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Tabel 2
Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru

Tahapan
Kegiatan

Aspek yang
Diamati

Indikator

Kegiatan
Awal

Membuka
Pelajaran

a. Memberikan salam.
b. Memberikan apersepsi.
c. Penyampaian tujuan pembelajaran
d. Guru menyampaikan motivasi pada siswa agar

lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran

Kegiatan
inti

Penyampaian
Materi dan

Strategi
Pembelajaran

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau
kompetensi dasar yang perlu dicapai.

b. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan
uruaian kegiatan sesuai silabus.

Penggunaan
Metode

Pembelajaran
dan

Pemanfaatan
Sumber
Belajar

c. Dalam kegiatan ini, sudah terjadi komunikasi
2 arah antar guru dan siswa. Guru menggali
informasi sebanyak-banyaknya tentang
kemampuan yang dimiliki oleh siswa,
berkaitan dengan konsep bangun ruang dan
sifat-sifat bangun ruang.

d. Guru mengemukakan masalah berkaitan sifat-
sifat bangun ruang. Guru kemudian meminta
siswa untuk memikirkan secara individu atau
mandiri untuk menyelesaikannya selama 5
menit (Think).

e. Guru mendampingi siswamembentuk
kelompok pasangan (berpasangan) dengan
teman sebangkunya (Pair).

f. Guru mendampingi siswa saatbersama
kelompok pasangannya saling bertukar pikiran
dan berdiskusi untuk mencari solusi
menyelesaikan permasalahan yang diberikan
guru menggunakan alat peraga yang telah
disediakan secara berkelompok selama 5
menit.

g. Selesai berdiskusi dengan pasangannya, guru
memimpin siswa untuk saling berbagi dengan
kelompok pasangan yang lain untuk
menyelesaikan permasalah tadi (Share).

Penilaian
Hasil belajar

a. Beberapa kelompok maju ke depan untuk
menjawab soal yang telah diberikan oleh guru.
Jika ada masukan atau saran, kelompok lain
dapat memberikan saran kepada kelompok
yang maju
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Tabel 3
Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa

Tahapan
Kegiatan

Aspek yang
Diamati

Indikator

Kegiatan
Awal

Membuka
Pelajaran

a. Siswa siap menerima pelajaran
b. Siswa dapat menjawab pertanyaan apersepsi.
c. Siswa memahami tujuan pembelajaran
d. Siswa memperhatikan langkah-lngkah

pembelajaran yang disampaikan guru

Kegiatan
inti

Penyampaian
Materi dan

Strategi
Pembelajaran

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru.
b. Siswa aktif berkomunikasi dua arah dengan

guru bertanya jawab untuk menggali
pengetahuan awal siswa

c. Siswa memperhatikan masalah berkaitan
menentukan sifat-sifat bangun ruang

Penggunaan
metode Think

Pair Share

a. Siswa secara individu atau mandiri untuk
menyelesaikannya selama 5 menit (Think).

b. Siswa membentuk kelompok pasangan
(berpasangan) dengan teman sebangkunya
(Pair).

c. Siswa bersama kelompok pasanganya saling
bertukar pikiran dan berdiskusi untuk mencari
solusi menyelesaikan permasalahan yang
diberikan guru menggunakan alat peraga yang
telah disediakan secara berkelompok selama
5 menit.

d. siswa berbagi dengan kelompok pasangan yang
lain untuk menyelesaikan permasalah tadi
(Share).

Penilaian
Hasil belajar

a. Beberapa kelompok maju ke depan untuk
menjawab soal yang telah diberikan oleh guru.
Jika ada masukan atau saran, kelompok lain
dapat memberikan saran kepada kelompok
yang maju

b. Pemberian penghargaan atas hasil yang
dicapai  siswa.

Kegiatan
Akhir

Mengakhiri
Pelajaran

a. Bersama dengan guru,siswa menyimpulkan
hasil pembelajaran

b. Guru membimbing siswa untuk membuat
rangkuman materi

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
d. Guru memberikan tes
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b. Mengerjakan tes evaluai untuk menilai hasil
belajar

Kegiatan
Akhir

Mengakhiri
Pelajaran

a. Siswa memperhatikan umpan balik dari
penyelesaian persoalan tadi dilanjutkan dengan
kegiatan menyimpulkan dari pemecahan
masalah yang telah ditemukan siswa.

b. Siswa membahas bersama guru hasil
pembelajaran

c. Siswa membuat rangkuman materi
d. siswa mengerjakan tindak lanjut dari guru

3.7.2 Lembar Angket Motivasi Belajar Matematika

Penggunaan lembar angket untuk memperoleh data mengenai motivasi

belajar Matematika siswa. Angket berisi kumpulan pernyataan yang diberikan

kepada siswa untuk mengetahui motivasi siswa setelah menerima pembelajaran

dengan metode Think Pair Share. Berdasarkan pada bab II, motivasi yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang

berasal dari dalam diri seseorang dan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang

berasal dari luar, dalam hal ini dari guru. Kisi-kisi angket motivasi belajar dapat

dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar

Aspek Indikator Item

Motivasi
Intrinsik

(1) adanya hasrat
dan keinginan
berhasil;

- Ketika ada pelajaran ada hasrat kuat dari
dalam diri saya untuk mendapatkan nilai
yang baik

- Dalam setiap pembelajaran saya selalu
ingin mendapat nilai yang terbaik

- Belajar dapat membantu saya
mengumpulkan informasi yang saya
butuhkan untuk hasil yang baik

- Saya ingin dapat meyelesaikan setiap soal
yang diberikan oleh guru

(2) adanya dorongan
dan kebutuhan
dalam belajar
Matematika;

- Saya senang belajar Matematika karena
belajar membuat wawasan saya lebih luas

- Saya mempunyai banyak pertanyaan yang
belum terjawab, membuat saya giat belajar
untuk mencari tahu

- Saat sedang pelajaran Matematika saya
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selalu memiliki dorongan untuk bertanya
untuk menjawab rasa ingin tahu saya

- Saya memiliki dorongan belajar
Matematika ketika harus berkerja
kelompok untuk menyelesaikan soal
matematika

- Belajar Matematika adalah hal
menyenangkan bagi saya karena belajar
memiliki banyak manfaat

- Saya merasa bahwa belajar Matematika
hanya akan membuang-buang waktu saja

- Saat dirumah saya lebih banyak
menggunakan waktu saya untuk bermain
daripada untuk belajar

Motivasi
Ekstrinsik

1) membangkitkan
dorongan kepada
siswa agar
belajar
Matematika.

- Guru selalu memberikan nasehat sebelum
pembelajaran dimulai sehingga
membangkitkan dorongan  untuk belajar
Matematika

- Guru memberikan materi yang terlalu
mudah yang sudah saya ketahui, hal itu
yang membuat saya tidak memiliki
dorongan untuk belajar

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
sebelum pembelajarn dimulai sehingga
saya terdorong untuk mau belajar

2) Menjelaskan
secara konkrit
kepada siswa apa
yang dapat di
lakukan pada
akhir pengajaran.

- Dalam proses pembelajaran guru selalu
menjelaskan langkah pembelajaran yang
harus dilakukan siswa sampai akhir
pengajaran

- Guru membimbing siswa dalam membuat
rangkuman materi di akhir pengajaran

3) Memberikan
ganjaran kepada
terhadap prestasi
yang dicapai
siswa

- Guru selalu memberikan hadiah ketika saya
dan kelompok saya berprestasi membuat
saya termotivasi belajar

- Guru memberikan pujian ketika saya
menjawab benar membuat saya giat belajar

- Guru dan teman saya selalu menertawakan
ketika saya menjawab keliru, membuat
saya menjadi malas untuk belajar

4) Membentuk
kebiasaan belajar
siswa secara
individual
maupun
kelompok.

- Dalam pembelajaran guru selalu
memberikan kompetisi pada tiap kelompok
membuat saya semangat untuk belajar

- Saya lebih senang mendengarkan
penjelasan langsung dari guru daripada
harus menyelesaikan soal Matematika
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dalam berkelompok yang membuat nilai
saya menjadi jelek

5) Membantu
kesulitan belajar
siswa secara
individual
maupun
kelompok.

- Guru tidak mendampingi dan bertanya
ketika nilai saya dan kelompok belajar saya
jelek, yang membuat saya malas belajar

- Guru membagi kelompok belajar dalam
pembelajaran Think Pair Share di kelas
secara adil dan tidak membeda-bedakan
siswanya sehingga memudahkan saya
dalam belajar

- Guru tidak menjelaskan dan membimbing
saya dalam belajar Matematika sehingga
saya tidak memiliki semangat untuk maju
dan mau belajar

6) Menggunakan
metode yang
bervariasi. (lebih
khusus yaitu
penggunaan
model
pembelajaran
kooperatif tipe
Think Pair
Share)

- Guru selalu punya model belajar kreatif
yang memacu saya giat belajar seperti
model kooperatif tipe Think Pair Share

- Cara guru menyajikan materi Matematika
sangat membosankan membuat saya
mengantuk dan menjadi malas untuk
belajar

- Think Pair Share yang digunakan sebagai
model pengajaran guru membuat saya
malas untuk belajar untuk belajar
Matematika karena harus bekerja sama
dengan teman saya

- Cara guru menyajikan materi Matematika
membuat rasa ingin tahu saya menjadi
lebih tinggi untuk belajar

- Saya senang dan menjadi semangat dalam
belajar Matematika karena guru
menggunakan metode pembelajaran yang
menarik

- Model pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share yang guru berikan  monoton
membuat saya malas untuk belajar
Matematika

- Model kooperatif tipe Think Pair Share
adalah cara belajar yang mudah untuk
meningkatkan hasil belajar, karena itu saya
menggunakannya untuk menaikan hasil
belajar saya yang rendah

- Model kooperatif tipe Think Pair Share
hanya menyita waktu bagi saya, saya tidak
menggunakannya karena tidak akan
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membantu meningkatkan hasil belajar
Matematika saya

- Saat menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Share ini
terkadang teman saya tidak mau membantu
berfikir, sehingga membuat saya malas
belajar.

- Model pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share yang telah dirancang oleh guru
memudahkan mengerjakan tugas-tugas
Matematika

- Metode bekerja berpasangan adalah cara
baru dalam belajar Matematika, yang
membuat pembelajaran menjadi
menyenangkan

Untuk mengukur skala motivasi digunakan pernyataan skala menggunakan

rumus Likert yang sudah dimodifikasi, yaitu skala terdiri dari empat tingkat

jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap suatu pernyataan. Pernyataan

yang disediakan peneliti dalam lembar angket motivasi terdiri dari 35 pernyataan.

Tabel 5
Skala modifikasi Likert

Jawaban Favorable Unfavorable
Sangat setuju 4 1

Setuju 3 2

Tidak setuju 2 3

Sangat tidak setuju 1 4

Data angket motivasi belajar siwa, dinilai dengan rumus di bawah ini (Depdiknas,

2003):

Dengan kriteria nilai sebagai berikut:

>86% = baik sekali

70 – 85% = baik

55 – 69% = cukup baik

<54% = kurang
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3.7.3 Lembar Soal Tes

Lembar soal-soal tes yang akan diberikan kepada siswa sebelum dan

setelah pembelajaran dengan menggunakan metode Think Pair Share. Adapun

lembar soal tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan

metode Think Pair Share dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penjabaran

lembar soal tes dapat dilihat pada kisi-kisi soal dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Kisi-Kisi Soal Tes Hasil Belajar

3.8 Definisi Operasional

3.8.1 Model Kooperatif Think Pair Share

Metode Think Pair Share bertujuan memberi siswa lebih banyak waktu

untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain serta mempunyi

tiga tahapan penting yaitu (think), berpasangaan (pair), berbagi (share).Pertama

guru memberi  soal pada siswa kemudian siswa diberi kesempatan berpikir secara

mandiri mengenai permasalahan yang diberikan oleh guru. Berikutnya siswa

dibagi kelompok.Setiap kelompok mendiskusikan dan bertukar pikiran untuk

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Tahapan yang terakhir

adalah saling berbagi pendapat yang sudah didiskusikan dalam kelompok

pasangan tadi dengan kelompok pasangan yang lain dalam satu kelas untuk

memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru.

SK KD Indikator Item
Jumlah

Item
8. memahami
sifat bangun

ruang
sederhana dan
hubungannya

dengan
bangun datar

8.1
menentukan

sifat-sifat
bangun ruang

sederhana

Menjelaskan pengertian
bangun ruang 1-4 4

Memberi nama bangun
ruang sesuai dengan
bentuknya

5-7 3

Membedakan yang
dinamakan rusuk, sisi, dan
titik sudut

8-9 2

Menyebutkan sifat-sifat
bangun ruang (kubus,
balok prisma, limas,
tabung, bola, dan kerucut)

10-20 11
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3.8.2 Motivasi belajar

Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri individu untuk

melakukan sesuatu tindakan yang dipilih secara sadar, dengan tujuan-tujuan yaitu

berhasil di dalam belajar. Motivasi yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang dan

motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar, dalam hal ini dari guru.

3.8.3 Hasil belajar

Hasil atau capaian yang telah diperoleh siswa karena telah melewati proses

belajar mengajar, dimana hasil atau capaian itu diukur dengan memberikan tes.

Nilai yang diperoleh dari hasil tes tersebut kemudian yang diukur untuk melihat

siswa tersebut telah berhasil mencapai belajarnya atau masih belum. Agar lebih

terukur, kriteria nilai sebagai bukti keberhasilan bahwa siswa tersebut telah

berhasil mengikuti proses pembelajaran, diukur berdasarkan Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM).

3.9 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahap penelitian dari awal hingga

akhir. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan sistem siklus, yang terdiri dari

tiga tahap yaitu: 1) Perencanaan (planning)), 2) pengamatan (observasing), 3)

Pelaksanaan (acting), 4) Refleksi (reflecting)

Keempat tahap siklus di atas dijelaskan sebagai berikut: pertama pada tahap

perencanaan. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah merencanakan desain

pembelajaran berdasarkan materi pembelajaran dan model pembelajaran yang

direncanakan. Juga, pada tahap ini dirancang alat-alat peraga yang dapat

mendukung berlangsungnya proses pembelajaran dengan menerapkan metode

Think Pair Share. Setelah itu didesain juga lembar pengamatan (observasi) yang

nantinya lembar observasi ini akan digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk

melakukan analisis dan evaluasi bagi perencanaan berikutnya. Ketiga, setelah

didesain perencanaan ini langkah berikut yang akan dilakukan adalah

melaksanakan perencanaan yang dibuat, sekaligus mengamati proses pelaksanaan

tersebut. Apakah pelaksanaan siklus ini telah sesuai dengan perencanaan yang
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dimuat, termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi selama proses pelaksanaan

di luar dari rencana yang dibuat. Keempat, setelah dilakukan pelaksanaan, maka

langkah terakhir adalah melakukan refleksi. Refleksi dimaksudkan untuk

menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang belum direncanakan pada siklus I

untuk selanjutnya dilakukan pada siklus II. Setiap siklus terdiri dari dua kali

pertemuan, Setiap pertemuan 2 x 35 menit.Uraian keseluruhannya dapat dilihat

pada paparan di bawah ini:

a. Siklus 1 pertemuan 1

1. Perencanaan (Planing)

Pada tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Menentukan Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, dan Indikator yang

hendak dicapai.

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan. Pada

siklus satu pertemuan pertama menggunakan indikator:

c) Menyiapkan instrumen observasi motivasi belajar dan instrumen angket

motivasi belajar, peneliti juga menyiapkan lembar observasi kinerja guru

dan siswa dalam pembelajaran, lembar evaluasi individual serta lembar

kegiatan siswa. Selain itu peneliti juga menyiapkan lembar tes untuk

menilai hasil belajar siswa dengan penerapan metode pembelajaran Think

Pair Share

d) Mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar bangun ruang

sederhanayang nantinya akan dibagikan pada tiap kelompok.

2. Pengamatan/Observasi (Observation)

Observasi yang dilakukan dalam siklus I pertemuan 1 yaitu mengamati

motivasi belajar siswa serta aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share. Selain lembar observasi, juga diberikan angket yang harus

di isi oleh siswa untuk menilai tingkat motivasi belajar siswa
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3. PenerapanTindakan (Action)

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah

dipersiapkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: kegiatan awal,

kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup.

a) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal dalam pembelajaran terdiri dari orientasi, apersepsi,

dan motivasi.

b) Kegiatan Inti ( 45 menit)

Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Eksplorasi

Dalam kegiatan ini, sudah terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan

siswa. Guru menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang

kemampuan yang dimiliki oleh siswa, berkaitan dengan definisi

bangun ruang dan apa saja contoh bangun ruang yang ada disekitar

lingkungan siswa.

(2) Elaborasi

Pada tahap elaborasi, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran

menggunakan metode kooperatif tipe Think Pair Share dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

i. Guru mengemukakan masalah berkaitan dengan menemukan

unsur-unsur dan sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok

ii. Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan secara individu

atau mandiri untuk menyelesaikannya selama 5 menit (Think).

iii. Siswa membentuk kelompok pasangan (berpasangan) dengan

teman sebangkunya (Pair).

iv. Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok untuk

membantu siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan guru

v. Siswa bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran dan

berdiskusi untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang
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diberikan guru menggunakan alat peraga yang telah disediakan

secara berkelompok selama 5 menit.

vi. Selesai berdiskusi dengan pasangannya, semua kelompok pasangan

saling berbagi dengan kelompok pasangan yang lain untuk

menyelesaikan permasalah tadi (Share).

vii. Beberapa kelompok maju ke depan untuk menjawab soal yang

telah diberikan oleh guru. Jika ada masukan atau saran, kelompok

lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang maju

(3) Konfirmasi

Pada kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan umpan balik dari

penyelesaian persoalan tadi dilanjutkan dengan kegiatan

menyimpulkan dari pemecahan masalah yang telah ditemukan

siswa. Dengan adanya balikan dari guru tersebut diharapkan tidak

terjadi kesalahan dalam pemahaman konsep bangun ruang

sederhana dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus dan

balok

c) Kegiatan Akhir/Penutup (15 menit)

Pada kegiatan akhir/penutup terdiri dari konklusi yaitu guru bersama

siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Guru

menginformasikan pada siswa untuk mempersiapkan pembelajaran

pada pertemuan selanjutnya yaitu menentukan sifat-sifat bangun ruang

prisma dan limas

4. Refleksi(Reflecting)

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pelaksanaan

tindakan.Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dan

hasilnya belum seperti yang diharapkan maka perlu adanya perbaikan dalam

proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini pada siklus kedua.
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b. Siklus 1 pertemuan 2

1. Perencanaan (Planing)

Pada tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, dan Indikator

yang hendak dicapai.

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan.

c) Menyiapkan instrumen observasi motivasi belajar dan instrumen angket

motivasi belajar, peneliti juga menyiapkan lembar observasi kinerja

guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar evaluasi individual serta

lembar kegiatan siswa. Selain itu peneliti juga menyiapkan lembar tes

untuk menilai hasil belajar siswa dengan penerapan metode

pembelajaran Think Pair Share

d) Mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar bangun ruang

sederhana yang nantinya akan dibagikan pada tiap kelompok

2. Pengamatan/Observasi (Observation)

Observasi yang dilakukan dalam siklus I yaitu mengamati motivasi

belajar siswa serta aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share. Selain lembar observasi, juga diberikan angket yang

harus di isi oleh siswa untuk menilai tingkat motivasi belajar siswa

3. PenerapanTindakan (Action)

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah

dipersiapkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: kegiatan awal,

kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup.

a) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal dalam pembelajaran terdiri dari orientasi, apersepsi,

dan motivasi.

b) Kegiatan Inti ( 45 menit)

Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu:
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(1) Eksplorasi

Dalam kegiatan ini, sudah terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan

siswa. Guru menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang

kemampuan yang dimiliki oleh siswa, berkaitan dengan

menentukan sifat-sifat dari bangun ruang prisma dan limas

(2) Elaborasi

Pada tahap elaborasi, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran

menggunakan metode kooperatif tipe Think Pair Share dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

i. Guru mengemukakan masalah berkaitan dengan menentukan

sifat bangun ruang prisma dan limas

ii. Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan secara

individu atau mandiri untuk mencoba memikirkan permasalahan

tersebut 5 menit (Think).

iii. Siswa membentuk kelompok pasangan (berpasangan) dengan

teman sebangkunya (Pair).

iv. Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok untuk

membantu siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan

guru

v. Siswa bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran

dan berdiskusi untuk mencari solusi menyelesaikan

permasalahan yang diberikan guru menggunakan alat peraga

yang telah disediakan secara berkelompok selama 10 menit.

vi. Selesai berdiskusi dengan pasangannya, semua kelompok

pasangan saling berbagi dengan kelompok pasangan yang lain

untuk menyelesaikan permasalah tadi (Share).

vii. Beberapa kelompok maju ke depan untuk menjawab soal yang

telah diberikan oleh guru. Jika ada masukan atau saran,

kelompok lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang

maju
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(3)Konfirmasi

Pada kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan umpan balik dari

penyelesaian persoalan tadi dilanjutkan dengan kegiatan

menyimpulkan dari pemecahan masalah yang telah ditemukan

siswa. Dengan adanya balikan dari guru tersebut diharapkan tidak

terjadi kesalahan dalam menentukan unsur dan sifat-sifat bangun

ruang prisma dan limas

c) Kegiatan Akhir/Penutup (15 menit)

Pada kegiatan akhir/penutup terdiri dari konklusi yaitu guru bersama

siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, evaluasi yaitu

siswa mengerjakan tes formatif dan refleksi dari pembelajaran pada

siklus satu ini.

4. Refleksi(Reflecting)

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pelaksanaan

tindakan. Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dan

hasilnya belum seperti yang diharapkan maka perlu adanya perbaikan

dalam proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini pada

siklus kedua.

c. Siklus 2 pertemuan 1

1. Perencanaan (Planing)

a) Mengidentifikasi Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, dan

Indikator yang hendak dicapai.

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan.

Pada siklus II ini, ditetapkan Standar Kompetensi yang sama,

Kompetensi Dasar yang sama dan indikator berbeda dari siklus 1.

c) Menyiapkan instrumen observasi motivasi belajar dan instrumen

angket motivasi belajar, peneliti juga menyiapkan lembar observasi

kinerja guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar evaluasi individual

serta lembar kegiatan siswa. Selain itu peneliti juga menyiapkan
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lembar tes untuk menilai hasil belajar siswa dengan penerapan metode

pembelajaran Think Pair Share

d) Mempersiapkan media pembelajaran berupa contoh bangun ruang

sederhana..

2. Pengamatan/Observasi (Observation)

Observasi yang dilakukan dalam siklus I yaitu mengamati motivasi

belajar siswa serta aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share. Selain lembar observasi, juga diberikan angket yang

harus di isi oleh siswa untuk menilai tingkat motivasi belajar siswa.

3. PenerapanTindakan (Action)

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah

dipersiapkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: kegiatan awal,

kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup.

a) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal dalam pembelajaran terdiri dari orientasi, apersepsi,

dan motivasi.

b) Kegiatan Inti ( 45 menit)

Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Eksplorasi

Dalam kegiatan ini, sudah terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan

siswa. Guru menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang

kemampuan yang dimiliki oleh siswa, berkaitan dengan unsur dan

sifat-sifat bangun ruang bola dan tabung.

(2) Elaborasi

Pada tahap elaborasi, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran

menggunakan metode kooperatif tipe Think Pair Share dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

i. Guru mengemukakan masalah berkaitan dengan menentukan

unsur dan sifat-sifat bangun ruang bola dan tabung
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ii. Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan secara

individu atau mandiri untuk menyelesaikannya selama 5

menit (Think).

iii. Siswa membentuk kelompok pasangan (berpasangan) dengan

teman sebangkunya (Pair).

iv. Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok untuk

membantu siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan

guru

v. Siswa bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran

dan berdiskusi untuk mencari solusi menyelesaikan

permasalahan yang diberikan guru menggunakan alat peraga

yang telah disediakan secara berkelompok selama 10 menit.

vi. Selesai berdiskusi dengan pasangannya, semua kelompok

pasangan saling berbagi dengan kelompok pasangan yang lain

untuk menyelesaikan permasalah tadi (Share).

vii. Beberapa kelompok maju ke depan untuk menjawab soal yang

telah diberikan oleh guru. Jika ada masukan atau saran,

kelompok lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang

maju

(3) Konfirmasi

Pada kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan umpan balik dari

penyelesaian persoalan tadi dilanjutkan dengan kegiatan

menyimpulkan dari pemecahan masalah yang telah ditemukan siswa.

Dengan adanya balikan dari guru tersebut diharapkan tidak terjadi

kesalahan dalam pemahaman konsep bangun ruang sederhana dalam

menentukan unsur dan sifat-sifat bangun ruang.bola dan tabung

c) Kegiatan Akhir/Penutup (15 menit)

Pada kegiatan akhir/penutup terdiri dari konklusi yaitu guru bersama

siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini.Guru

menginformasikan pada siswa untuk mempersiapkan pembelajaran
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pada pertemuan selanjutnya yaitu menentukan sifat dan unsur bangun

ruang kerucut

4. Refleksi(Reflecting)

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pelaksanaan

tindakan.Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dan

hasilnya belum seperti yang diharapkan maka perlu adanya perbaikan dalam

proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini pada siklus

berikutnya. Tetapi jika hasilnya sudah sesuai harapan maka hanya sampai

pada siklus ini saja.

d. Siklus 2 pertemuan 2

1. Perencanaan (Planing)

Pada tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, dan Indikator

yang hendak dicapai.

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan.

Pada pertemuan 2 dalam siklus 2 ini, ditetapkan Standar Kompetensi

yang sama, Kompetensi Dasar yang sama dan indikator berbeda dengan

siklus 2.

c) Menyiapkan instrumen observasi motivasi belajar dan instrumen angket

motivasi belajar, peneliti juga menyiapkan lembar observasi kinerja

guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar evaluasi individual serta

lembar kegiatan siswa. Selain itu peneliti juga menyiapkan lembar tes

untuk menilai hasil belajar siswa dengan penerapan metode

pembelajaran Think Pair Share

d) Mempersiapkan media pembelajaran berupa contoh bangun ruang

sederhana

2. Pengamatan/Observasi (Observation)

Observasi yang dilakukan dalam siklus I yaitu mengamati motivasi

belajar siswa serta aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam
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pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share. Selain lembar observasi, juga diberikan angket yang

harus di isi oleh siswa untuk menilai tingkat motivasi belajar siswa

3. PenerapanTindakan (Action)

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah

dipersiapkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: kegiatan awal,

kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup.

a) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal dalam pembelajaran terdiri dari orientasi, apersepsi,

dan motivasi.

b) Kegiatan Inti ( 45 menit)

Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1)Eksplorasi

Dalam kegiatan ini, sudah terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan

siswa. Guru menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang

kemampuan yang dimiliki oleh siswa, berkaitan dengan menentukan

sifat bangun ruang kerucut

(2)Elaborasi

Pada tahap elaborasi, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran

menggunakan metode kooperatif tipe Think Pair Share dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

i. Guru mengemukakan masalah berkaitan dengan unsur dan sifat-

sifat kerucut

ii. Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan secara

individu atau mandiri untuk mencoba memikirkan sifat-sifat

bangun ruang kerucut 5 menit (Think).

iii. Siswa membentuk kelompok pasangan (berpasangan) dengan

teman sebangkunya (Pair).

iv. Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok untuk

membantu siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan guru
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v. Siswa bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran

dan berdiskusi untuk mencari solusi menyelesaikan

permasalahan yang diberikan guru menggunakan alat peraga

yang telah disediakan secara berkelompok selama 10 menit.

vi. Selesai berdiskusi dengan pasangannya, semua kelompok

pasangan saling berbagi dengan kelompok pasangan yang lain

untuk menyelesaikan permasalah tadi (Share).

vii. Beberapa kelompok maju ke depan untuk menjawab soal yang

telah diberikan oleh guru. Jika ada masukan atau saran,

kelompok lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang

maju

(3)Konfirmasi

Pada kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan umpan balik dari

penyelesaian persoalan tadi dilanjutkan dengan kegiatan

menyimpulkan dari pemecahan masalah yang telah ditemukan

siswa. Dengan adanya balikan dari guru tersebut diharapkan tidak

terjadi kesalahan dalam pemahaman konsep bangun ruang

sederhana dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang kerucut

c) Kegiatan Akhir/Penutup (15 menit)

Pada kegiatan akhir terdiri dari konklusi yaitu guru bersama siswa

menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, evaluasi yaitu siswa

mengerjakan tes formatif dan refleksi dari pembelajaran hari ini.

4. Refleksi (Reflecting)

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pelaksanaan

tindakan. Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dan

hasilnya belum seperti yang diharapkan maka perlu adanya perbaikan

dalam proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini pada

siklus berikutnya. Tetapi jika hasilnya sudah sesuai harapan maka hanya

sampai pada siklus ini saja.



63

3.10 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif

komparatif untuk data kuantitatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi

awal, nilai tes setelah siklus 1, dan nilai tes setelah siklus 2. Sedangkan

untuk data kualitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif

berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap–tiap siklus. Analisis

data terhadap hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:

3.10.1. Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa

hasil belajar dengan cara persentase yaitu dengan menghitung

ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa tersebut mampu

mencapai skor minimal 70. Kegiatan pembelajaran siswa di kelas

dikatakan berhasil dan siswa memiliki hasil belajar yang baik jika

80% dari seluruh siswa mencapai nilai KKM yaitu ≥70

3.10.2. Data kualitatif diperoleh dari observasi aktivitas siswa serta guru

selama proses pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian,

tabel, hubungan antar kategori, grafik, matrik, chart, dan sejenisnya.

Tetapi hal yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.10.3. Untuk mengukur skala motivasi digunakan skala menggunakan

rumus Likert yang terdiri dari 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan

rendah. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa, digunakan

ketentuan yang dibuat oleh Depdiknas (2003) yaitu:

Dengan kriteria nilai sebagai berikut:

>86% = baik sekali

70 – 85%= baik

55 – 69%= cukup baik

<54% = kurang
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3.11 Validitas dan Reliabilitas Soal Tes

Validitas suatu tes atau instrumen adalah instrumen yang dapat digunakan

untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Sugiyono (2010) Taraf validitas

empiris suatu tes dinyatakan dalam suatu koefisien validitas ( rxy).

Pada penelitan ini menggunakan batas minimal koefisien korelasinya ≥0,20

untuk menyatakan bahwa item intrumen valid. Penelitian ini menggunakan dasar

teori dari Arikunto (2012:89) yang menyatakan semua item yang mencapai

koefisien minimal 0,20 daya pembedanya dianggap sangat memuaskan. Kategori

inilah yang digunakan untuk menentukan apakah soal valid atau tidak. Validitas

instrument tes dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 16.0 for windows

yaitu dengan cara Analyze – Correlate – Bevariate.

Setelah dilakukan uji validitas butir soal siklus I, dari 35 butir soal,

diketahui bahwa ada 23 butir soal yang dinyatakan valid dan 12 butir soal yang

dinyatakan tidak valid. (Hasil pengujian dengan SPSS 16.0 for windows

dilampirkan pada halaman lampiran). Untuk lebih memperjelas, berikut disajikan

rekapitulasi hasil uji validitas instrumen soal siklus I:

Tabel 7
Rekapitulasi hasil Uji Validitas Instrumen Soal Siklus I

No. Validitas No. Item Jumlah
1. Valid 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35.

23

2. Tidak valid 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 28 12
Total 35

Dari 23 soal yang valid, digunakan 20 soal untuk menilai hasil belajar

Matematika diakhir siklus I yaitu soal nomor 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35.

Berikutnya pada siklus II, digunakan 35 soal yang diujikan. Setelah

dilakukan pengujian validitas, ditemukan bahwa soal yang valid sebanyak 23 soal

dan soal yang dinyatakan tidak valid sebanyak 12 soal. (hasil pengujian SPSS 20.0

for windows dilampirkan pada halaman lampiran). Untuk lebih memperjelas,

berikut disajikan rekapitulasi hasil uji validitas instrumen soal siklus II:
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Tabel 8
Rekapitulasi hasil Uji Validitas Instrumen Soal Siklus II

No. Validitas No. Item Jumlah
1. Valid 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21,

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
23

2. Tidak valid 2, 3, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 25, 32 12
Total 35

Dari 23 soal yang valid, dipilih 20 soal untuk menilai hasil belajar

Matematika diakhir siklus II yaitu soal nomor 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 23,

24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35. Dalam penentuan pemilihan soal mengacu pada

setiap indikator harus terdapat minimal 1 soal untuk mewakilinya dengan

memperhatikan tingkat validitasnya dan tingkat kesukaran soal.

Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu

menunjukkan konsistensi hasil pengukuranya yang diperlihatkan dalam taraf

ketepatan dan ketelitian hasil. Ketentuan reliabilitas pada penelitian ini mengacu

pada pendapat Sekaran dalam Azwar (2010:98) menyatakan bahwa reliabiliti

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8

adalah baik.

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,7. reliabilitas

suatu instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 16.0 yaitu

dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysis kemudian untuk melihat

hasilnya apakah instrument reliabel atau tidak, dapat dilihat pada output hasil

penghitungan, apabila nilai alpha () kurang dari 0,7 maka instrumen tersebut

tidak reliabel. Validitas dan reliabelitas soal tes dilakukan pada kelas V, yaitu

kelas satu tingkat diatas kelas yang digunakan untuk penelitian. Hasil pengujian

reliabilitas disajikan pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Reliabilitas Instrumen Soal Siklus I

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of
Items

.823 23
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Berdasarkan Tabel kategori koefisien reliabilitas di atas, maka reliabilitas

instrumen pada siklus I berada pada kategori reliabilitas baik. Hal ini dilihat

dengan hasil alpha yaitu 0.823. Berikut disajikan hasil pengujian reliabilitas

instrumen siklus II pada Tabel 10:

Tabel 10
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Soal Siklus II

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of
Items

.801 23

Berdasarkan Tabel kategori reliabilitas di atas, maka setelah hasil pengujian

diketahui bahwa nilai alpha 0.801. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

reliabilitas instrumen soal pada siklus II berada pada kategori reliabilitas baik.

3.12 Analisis Taraf Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan

tidak terlalu sukar. Kriteria yang digunakan menurut Sudjana (2011) adalah makin

kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya makin besar

indeks yang diperoleh makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal

itu adalah sebagai berikut:

0 – 0,30 = Soal kategori sukar

0,31 – 0,70 = Soal kategori sedang

0,71 – 1,00 = Soal kategori mudah

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesulitan soal adalah

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

I  = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan.
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Pada siklus I, dari 23 soal tes hasil belajar yang sudah valid diperoleh 4 soal

termasuk dalam ketegori soal mudah dan 19 soal termasuk dalam kategori soal

sedang. Untuk lebih memperjelas, disajikan rekapitulasi hasil uji tingkat

kesukaran instrumen soal siklus 1 pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11
Rekapitulasi Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Siklus 1

No. Tingkat Kesukaran No. Item Jumlah
1. Mudah 9, 23, 25, 32, 19 5
2. Sedang 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22,

24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35
19

3. Sukar - -

Sedangkan pada siklus II, dari 23 soal tes hasil belajar yang sudah valid

diperoleh 1 soal termasuk dalam kategori soal mudah, dan 22 soal termasuk dalam

kategori soal sedang. Untuk lebih memperjelas, disajikan rekapitulasi hasil uji

tingkat kesukaran instrumen soal siklus 2 pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12
Rekapitulasi Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Siklus 2

No. Tingkat Kesukaran No. Item Jumlah
1. Mudah 19 1
2. Sedang 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20,

21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35

22

3. Sukar - -

3.13 Indikator Kinerja Keberhasilan

Indikator kinerja keberhasilan merupakan rumusan kinerja yang akan

dijadikan acuan atau tolok ukur dalam menentukan keberhasilan/keefektifan

penelitian. Penelitian ini merupakan tindakan kelas yang bertujuan untuk

memperbaiki kondisi pembelajaran, dalam hal ini motivasi dan hasil belajar siswa

kelas IV SD Negeri 01 Ampel. Dan yang menjadikan indikator kinerja dalam

penelitian ini adalah:

- Kriteria nilai sebagai bukti keberhasilan hasil belajar bahwa siswa tersebut

telah berhasil mengikuti proses pembelajaran, diukur berdasarkan Kriteria
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Ketuntasan Minimum (KKM). KKM Mata pelajaran Matematika di SD N 1

Ampel adalah 70. Siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran dan memiliki

hasil belajar yang baik jika 80% dari seluruh siswa mencapai nilai KKM yaitu

≥70

- Sedangkan indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur motivasi

belajar adalah dari hasil data angket motivasi belajar siwa, dinilai dengan

rumus di bawah ini (Depdiknas, 2003):

Dengan kriteria nilai sebagai berikut:

>86% = baik sekali

70 – 85% = baik

55 – 69% = cukup baik

<54% = kurang

- Siswa dikatakan memiliki motivasi belajar yang baik dalam mengikuti

pembelajaran matematika jika hasil yang didapat dari data angket dengan

kriteria minimal baik, yaitu antara 70-85%.

Jadi, secara ringkasnya indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah

meningkatnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran matematika

tentang menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana pada siswa kelas IV SD

Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.Pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dikatakan

berhasil apabila pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas

IV SDN 01 Ampel yang diukur dengan meningkatnya hasil belajar matematika.


