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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten

Boyolali

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan subyek

penelitian kelas 4 dengan jumlah siswa sebanyak 46 orang. SD Negeri 01 Ampel

terletak pada desa Gladagsari, kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. SD Negeri

01 Ampel berada cukup jauh dari pusat kota Boyolali, meskipun demikian tidak

menyebabkan SD Negeri 01 Ampel tertinggal melainkan dapat terus menerus

menunjukkan prestasinya dengan memenangkan beberapa lomba.

SD Negeri 01 Ampel memiliki luas tanah 1280 m2 dan luas bangunan 911

m2.  Secara lebih rinci luas bangunan SD Negeri 01 Ampel adalah sebagai berikut:

Ruang KBM 9 Kelas dengan luas 432 m2, ruang Kepala Sekolah 24 m2, ruang

Guru 24 m2 , ruang PSB 56 m2, ruang agama 25 m2, Mushola 25 m2, UKS 11 m2,

luas kamar mandi dan MCK 24 m2, ruang dapur 36 m2, kantin 4 m2, gudang 56

m2, tempat parkir/garasi  12 m2,  dan tempat bermain 182 m2.

SD Negeri 01 Ampel ini terakreditasi A sejak tahun 2008 sampai dengan

sekarang dan dapat dikatakan berkualitas Baik. Tenaga Kependidikan SD Negeri

1 Ampel meliputi: 1 orang Kepala Sekolah, 9 orang Guru Kelas. 1 orang Guru

Pendidikan Jasmani. 1 orang Guru Agama Islam, 1 orang Guru Agama Katholik,

1 orang Guru Agama Kristen, 1 orang Guru Agama Budha, 1 orang Guru Bahasa

Inggris,1 orang Tata Usaha, dan 1 orang Penjaga Sekolah.

Fasilitas pembelajaran di SD Negeri 1 Ampel sudah cukup lengkap, Di tiap

ruang kelas sudah terdapat LCD untuk membantu proses belajar mengajar. Selain

itu juga sudah terdapat lab komputer yang sekarang ini sudah mulai dimiliki oleh

berberapa SD lainnya. Sarana pembelajaran untuk menunjang kebutuhan siswa

juga sudah dapat dikatakan cukup karena terpenuhinya kebutuhan peserta didik

akan buku-buku penunjang pembelajaran dan sumber bacaan bagi siswa.



70

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum penelitian tindakan kelas

dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas 4 SDN 1

Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berjumlah 46 siswa pada

mata pelajaran Matematika, terlihat bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Hal

ini dapat dilihat pada hasil evaluasi siswa pada mata pelajaran Matematika yang

telah dilakukan. Dimana, sebagian besar peserta didik memperoleh nilai di bawah

KKM = 70 dan siswa yang sudah tuntas belum mencapai 80% dari seluruh siswa.

Data hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan, dapat dilihat pada Tabel 13

berikut ini:

Tabel 13
Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Sebelum Tindakan

Pada Siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No Nilai
Kondisi Awal

KeteranganJumlah
Siswa

Persentase (%)

1 <70 22 47,83% Tidak tuntas
2 ≥70 24 52,17% Tuntas

Jumlah 46 100%

Mengacu pada Tabel 13 di atas, terlihat bahwa perbandingan siswa yang

mencapai KKM adalah 24 siswa atau 52,17% dan siswa yang belum mencapai

KKM berjumlah 22 siswa atau 47,83% dari keseluruhan siswa kelas 4 SD Negeri

01 Ampel. Adapun data rekapitulasi ketuntasan belajar kondisi awal sebelum

diberikan tindakan disajikan pada grafik berikut ini:
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Gambar 1
Diagram Batang Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Sebelum
Tindakan Pada Siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan
Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran
2012/2013

Mengacu pada KKM=70 maka persentase keseluruhan siswa yang

mencapai kriteria ketuntasan maupun belum tuntas belajar disajikan pada Gambar

2 berikut ini:

Gambar 2
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Sebelum
Tindakan Pada Siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun
Pelajaran 2012/2013
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Berdasarkan pengamatan sebelum dilakukan penelitian, rendahnya hasil

belajar siswa disebabkan oleh siswa tidak termotivasi dalam mengikuti pelajaran

Matematika, ini terlihat ketika di kelas, siswa mudah bosan selama mengikuti

kegiatan pembelajaran. Selain itu, cara guru mengajar yang masih didominasi

dengan ceramah membuat kelas menjadi monoton dan sajian pelajaran menjadi

kurang menarik perhatian siswa.

Berpatokan pada data hasil belajar awal atau data hasil belajar sebelum

dilakukan tindakan, kolabolator melakukan sebuah penelitian tindakan kelas

(PTK) sesuai dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab

terdahulu. Dalam penelitian di SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali, kolabolator akan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share. Penelitian ini akan dilakukan dalam dua siklus,

dimana tiap siklus akan dilakukan dua pertemuan.

4.2.2 Siklus I

a. 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.

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 alat peraga pembelajaran berupa gambar bangun ruang

sederhanayang nantinya akan dibagikan pada tiap kelompok.
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b. Pelaksanaan Tindakan

Setelah menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penulis

bersama observer menyepakati untuk melakukan kegiatan perbaikan

pembelajaran yang terdiri dari dua pertemuan pembelajaran. Pelaksanaan

kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dipersiapkan akan

dilaksanakan dalam tiga tahap pada tiap pertemuan, yaitu: kegiatan awal,

kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup, yaitu:

Pertemuan I

1) Kegiatan Awal

Kegiatan awal yang dilakukan oleh penulis meliputi beberapa

kegiatan seperti yang telah didesain dalam rencana pembelajaran yaitu

membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, mengabsen, mengecek

kerapian siswa, mengatur tempat duduk siswa dan melakukan apersepsi.

Kegiatan apersepsi yang dilakukan adalah mengingatkan kembali kepada

para siswa tentang materi berbagai macam bangun ruang sederhana,

sekaligus menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

2) Kegiatan Inti

Pada kegiatan inti, yang dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan

materi pembelajaran yaitu menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana,

dengan sub materi “sifat-sifat bangun ruang kubus, balok, prisma, dan

limas”. Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu

ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, sudah

terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan siswa. Guru menempelkan

gambar bangun ruang kubus dan balok pada kertas karton putih.

Menempelkan gambar tersebut pada tengah-tengah karton, kemudian

memberi nama pada tiap tiap sudut bangun ruang. Pada bangun ruang

yang pertama yaitu kubus diberi nama kubus ABCDEFGH, sedangkan

untuk bangun ruang yang kedua adalah balok diberi nama balok

KLMNOPQR. Guru juga mulai bertanya pada siswa mana yang

dinamakan dengan rusuk, sisi, dan titik sudut. Dari kegiatan tanya jawab
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dan mengamati gambar yang disediakan guru, siswa mulai mengerti apa

yang dimaksud dengan rusuk, sisi, dan titik sudut sebuah bangun ruang.

Setelah itu berlanjut pada tahap elaborasi dimana guru sudah

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap siswa untuk membantu

siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan guru. Setelah itu guru

mulai menanyakan pengertian dan sifat-sifat spesifik bangun ruang kubus

dan balok. Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan secara

individu atau mandiri untuk mencoba memikirkan pengertian dan sifat-

sifat bangun ruang kubus dan balok. Siswa mulai berfikir secara individu

untuk menemukan pengertian dan sifat-sifat dari bangun ruang kubus dan

balok.

Setelah itu guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok

pasangan (berpasangan) dengan teman sebangkunya. Siswa bersama

kelompok pasangannya saling bertukar pikiran dan bertanya jawab untuk

mencari solusi menyelesaikan permasalahan dan menyatukan gagasan

dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok yang

diberikan guru.

Suasana menjadi agak ribut, karena siswa saling menyatukan

jawaban kepada temannya dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang

kubus dan balok. Untuk mengendalikan suasana agar tidak terlalu ribut,

peneliti meminta siswa untuk tidak mengganggu kelompok lain dan

menjelaskan bahwa nanti akan ada waktunya untuk berbagi jawaban

dengan keseluruhan kelas. Peneliti kemudian mendampingi para siswa,

memperhatikan cara kerja mereka, sambil memberikan stimulus yang

dapat memicu pengetahuan-pengetahuan siswa terkait dengan materi

menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok .

Selesai menyatukan gagasan dengan pasangannya, semua kelompok

pasangan saling berbagi dengan kelompok pasangan yang lain untuk

menyelesaikan permasalah tadi. Beberapa kelompok maju ke depan untuk
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menjawab soal yang telah diberikan oleh guru. Jika ada masukan atau

saran, kelompok lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang

maju

Kemudian 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

3) Kegiatan penutup

Pada kegiatan akhir/penutup terdiri dari konklusi yaitu guru bersama

siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu menentukan sifat-

sifat bangun ruang kubus dan balok, Guru menginformasikan pada siswa

untuk mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya yaitu

menentukan sifat-sifat bangun ruang prisma dan limas

Pertemuan II

1) Kegiatan awal

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan

mengucapkan salam, berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana di

ruangan kelas, dan apersepsi. Kemudian, guru bertanya kepada siswa

“siapa yang tidak mengerjakan PR?”. Guru mencocokkan PR untuk

mengingatkan kembali tentang materi yang diajarkan dipertemuan

sebelumnya yaitu materi menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus dan

balok.

2) Kegiatan inti

Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu

ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi, sudah

terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan siswa. Sambil menunjukkan

gambar berupa bangun ruang prisma dan limas yang digambar pada

sebuah karton putih, guru menggali informasi sebanyak-banyaknya
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tentang kemampuan yang dimiliki oleh siswa, berkaitan dengan

menentukan sifat-sifat dari bangun ruang prisma dan limas.

Setelah itu berlanjut pada tahap elaborasi dimana guru sudah

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap siswa untuk membantu

siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan guru. Guru

mengemukakan masalah berkaitan dengan menentukan sifat bangun ruang

prisma dan limas, Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan

secara individu atau mandiri untuk mencoba memikirkan pengertian dan

sifat-sifat bangun ruang prisma dan limas. Setelah itu guru membimbing

siswa untuk membentuk kelompok pasangan (berpasangan) dengan teman

sebangkunya. Siswa bersama kelompok pasangannya saling bertukar

pikiran dan menyatukan gagasan untuk mencari solusi menyelesaikan

permasalahan yang diberikan guru. Selesai menyatukan gagasan dan

bertanya jawab dengan pasangannya, semua kelompok pasangan saling

berbagi dengan kelompok pasangan yang lain untuk menyelesaikan

permasalah tadi dengan cara beberapa kelompok yang ditunjuk oleh guru

maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Jika ada masukan atau

saran, kelompok lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang

maju. Pada pertemuan kedua ini kegiatan pembelajaran menjadi sedikit

lebih cepat karena siswa sudah mengetahui langkah-langkah pembelajaran

seperti pada pertemuan pertama.

Kemudian 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

Pada pertemuan kedua ini, siswa sudah lebih tenang, dimana masing-

masing sudah lebih fokus untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Tidak
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terlupakan pula, peneliti membagikan lembar kerja siswa untuk melihat

hasil pembelajaran Matematika pada siklus I dan angket motivasi belajar

untuk diisi oleh para siswa, secara khusus motivasi belajar pada mata

pelajaran Matematika.

3) Kegiatan penutup

Setelah waktu selesai, pengajar memberikan siswa tugas secara

individual untuk dikerjakan di rumah, dan memberikan kesempatan

kepada siswa yang belum memahami pelajaran untuk bertanya,

kolabolator selaku pengajar bersama-sama dengan siswa mengambil

kesimpulan dan kolabolator mengingatkan untuk mempelajari sub materi

berikutnya yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

c. Observasi

Pada kegiatan ini, yang diamati adalah hasil belajar melalui tes yang

dilakukan setelah tindakan, dan motivasi belajar siswa setelah diberikan

tindakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.

Berikut ini akan dipaparkan hasil belajar juga motivasi belajar siswa yang

diperoleh setelah dilakukan tindakan pada siklus I, baik pada pertemuan

pertama maupun pertemuan kedua.

1) Hasil belajar Siswa pada Siklus I

Hasil observasi hasil belajar dan motivasi belajar pada siklus I yang

diperoleh selama proses pembelajaran Matematika dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share kelas 4 SDN 1 Ampel

Kec. Ampel Kab. Boyolali, adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rekapitulasi Ketuntasan Hasil belajar Matematika Siklus I Siswa Kelas 4

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No Nilai
Siklus I

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 70 10 21,74% Tidak tuntas
2 ≥ 70 36 78,26% Tuntas

Jumlah 46 100
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Berdasarkan Tabel 14, terlihat jelas perbandingan hasil belajar siswa

pada kondisi sebelum tindakan dan setelah diberikan tindakan pada siklus I,

yang mencapai kentuntasan belajar (KKM= 70) sebanyak 36 siswa atau

78,26% dari kondisi awal yang hanya mencapai 47,83%, sedangkan siswa

yang belum mencapai kentuntasan belajar sebanyak 10 siswa atau sebanyak

21,74%, dari kondisi awal sebelum tindakan yaitu 52,17%.

Nilai rata-rata siswa meningkat dari awal sebelum tindakan yaitu 65,04

menjadi 69,56 pada siklus I. Rekapitulasi perolehan hasil belajar pada siklus I

tersebut, disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3
Diagram Batang Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika
Siklus I Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa SD Negeri 01 Ampel

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, sebelum dilakukan tindakan diketahui

bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal

sebanyak 22 siswa atau 47,83%; sedangkan yang mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal sebanyak 24 siswa dengan persentase 52,17%.  Kondisi

ini berubah setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I, dimana siswa yang

berhasil lulus KKM sebanyak 36 siswa atau 78,26% dan siswa yang belum
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berhasil lulus KKM sebanyak 10 siswa atau 21,74%. Berikut persentase hasil

belajar siklus I disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I
Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Berdasarkan pengamatan, setelah diadakan penelitian tindakan siklus I,

terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan karena siswa

termotivasi dan mulai merasa senang dalam proses pembelajaran. Meskipun

awalnya siswa sangat ribut, namun terlihat bahwa siswa menikmati dan tidak

merasa bosan saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas.

2) Motivasi Belajar Siswa pada Siklus I

Berikut ini juga dipaparkan hasil pengamatan motivasi belajar siswa,

dalam mengikuti pembelajaran Matematika dengan menggunakan

pembelajaran Think Pair Share. Patokan untuk mengukur motivasi belajar

siswa adalah nilai (skala) tertinggi pada jawaban angket yaitu 4 dikalikan

dengan jumlah soal yaitu 35, dikalikan dengan jumlah siswa yang mengikuti

pembelajaran yaitu 46 siswa. Uraiannya adalah seperti berikut:
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Untuk skor perolehan, diperoleh sebagai berikut: 4 x 35 x 46 = 6440

Jumlah skor yang diperoleh adalah 4688. Dengan berpatokan pada rumus

untuk menghitung skor motivasi belajar siswa yaitu:

Nilai = 4688   x 100%

6440

Nilai = 72,80%

Dengan kriteria nilai sebagai berikut:

>86% = baik sekali

70 – 85% = baik

55 – 69% = cukup baik

<54% = kurang

Dari ketentuan di atas, maka motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri

01 Ampel pada mata pelajaran Matematika dikatakan baik setelah dilakukan

tindakan pada siklus I, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share.

3) Perbandingan Hasil belajar Sebelum Tindakan dan Siklus I

Untuk mengetahui terjadinya peningkatan hasil belajar setelah dilakukan

tindakan pada siklus I, berikut disajikan dalam Tabel perbandingan ketuntasan

hasil belajar sebelum tindakan dan setelah tindakan pada siklus I :

Tabel 15
Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi Awal dan Siklus I

Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No. Nilai
Kondisi Awal Siklus I

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

1 Tidak Tuntas 22 47,83 10 21,74

2 Tuntas 24 52,17 36 78,26
Jumlah 46 100% 46 100%

Mengacu pada Tabel 15, dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa

yang tuntas dalam belajar setelah diberikan tindakan pada siklus I. Pada studi
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awal siswa yang tidak tuntas hasil belajar sebanyak 22 siswa (47,83%). Siswa

yang tuntas belajar mencapai 24 siswa (52,17%) dari 46 siswa. Pada siklus I

peningkatan hasil belajar yang sudah tuntas meningkat mencapai 36 siswa

(78,26%) dan siswa yang tidak tuntas hanya 10 siswa (21,74%) dari 46 siswa.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, meskipun

peningkatan hasil belajar siswa belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan

yaitu 80% dari total jumlah siswa. Adapun perbandingan hasil belajar sebelum

tindakan dan tindakan pada siklus I, tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar 5
Perbandingan Hasil Belajar Sebelum Tindakan dan Tindakan Siklus I
Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten
Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Berikut ini disajikan perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa

sebelum tindakan dengan setelah tindakan pada siklus I. Uraiannya disajikan

melalui Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Persentase Perbandingan Hasil Belajar Sebelum Tindakan dengan Siklus I

Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No. Pembelajaran
Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
1. Sebelum tindakan 24 52,17% 22 47,83%
2. Siklus I 36 78,26% 10 21,74%
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Mengacu pada Tabel 16, maka terjadi peningkatan hasil belajar sebelum

siklus dan setelah siklus I. Kondisi awal atau sebelum siklus, siswa yang

tuntas mencapai 52,17% sedangkan untuk siklus I, siswa yang tuntas sebanyak

78,26% sehingga terjadi peningkatan persentase siswa yang tuntas yaitu

sebesar 26,09%.

d. Refleksi

Pembelajaran Matematika kelas 4 pada materi menentukan sifat-sifat

bangun ruang sederhana pada siklus I ini belum berhasil sesuai kriteria yang

ditentukan karena ketuntasan belajar baru 78,26%. Ini berarti baru 36 siswa

dari 46 siswa tuntas belajar atau mendapat nilai ≥70.

Hasil diskusi antara observer dan peneliti selaku pengajar dapat

mengungkapkan faktor penyebab kekurang keberhasilan dalam pembelajaran

yaitu:

a) Pembelajaran masih gaduh dan kurang terkendali saat pada saat siswa

mulai diminta untuk menyatukan gagasan dengan pasangannya dan saling

bertukar pikiran

b) Guru belum memberi reward/penguatan pada siswa yang menjawab benar.

c) Guru masih belum mengeksplorasi pengetahuan siswa untuk diasosiasikan

dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan baik.

d) Pengajar belum mendampingi dan membimbing siswa dengan baik saat

bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran untuk menyatukan

gagasan mengenai permasalahan yang diberikan guru

e) Pengajar belum menyampaikan cakupan materi dan penjelasan sesuai

silabus serta langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share

Berdasarkan data yang telah dianalisis dan data hasil diskusi, penulis

melakukan penelaahan dan mencoba menyimpulkan hasil tindakan yang telah

dilakukan. Hasil ini menunjukkan bahwa penguasaan siswa sudah meningkat,

meskipun belum sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan karena

ketuntasan belajar baru 78,26%, atau baru 36 dari 46 siswa yang tuntas belajar

atau mendapat nilai ≥70.
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Berdasarkan hasil evaluasi observasi, peneliti memutuskan untuk

mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II sebagai berikut:

1) Memandu siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan siswa untuk

diasosiasikan dengan materi yang sedang dipelajari melalui pembelajaran

Think Pair Share

2) Memberikan reward kepada siswa yang menjawab benar.

3) Mengeksplorasi pengetahuan siswa untuk diasosiasikan dengan

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dengan baik.

4) Mendampingi dan membimbing siswa dengan baik saat bersama

kelompok pasangannya saling bertukar pikiran untuk menyatukan gagasan

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru

5) Pengajar menyampaikan cakupan materi dan penjelasan sesuai silabus

serta langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share

6) Mengganti alat peraga yang hanya berupa gambar menjadi benda-benda

kongkret, seperti bola dan lain-lain.

4.2.1 Siklus II

a. Perencanaan (Planing)

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

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ditentukan. Bersama-sama

dengan observer, peneliti yang berperan sebagai pengajar merevisi RPP

dan menyiapkan kembali skenario tindakan yang akan dilaksanakan pada

perbaikan pembelajaran siklus II. Berdasarkan hasil diskusi dengan

observer dan refleksi siklus I maka penulis selaku pengajar melakukan

upaya perbaikan pembelajaran, memandu siswa dalam mengeksplorasi

pengetahuan siswa dan memberikan reward atau penguatan kepada siswa

yang menjawab benar

b) Menyiapkan instrumen observasi motivasi belajar dan instrumen angket

motivasi belajar, peneliti juga menyiapkan lembar observasi kinerja guru
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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

c) Alat peraga untuk siklus kedua berupa bangun ruang bola, tabung, dan

kerucut yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pengajar.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pertemuan I

1) Kegiatan awal

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan

mengucapkan salam, berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana di

ruangan kelas, dan apersepsi. Kemudian, guru bertanya kepada siswa

“siapa yang tidak mengerjakan PR?”. Guru mencocokkan PR dan

mengingatkan kembali tentang materi tentang diajarkan dipertemuan

sebelumnya yaitu menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus, balok,

prisma dan limas.

2) Kegiatan inti

Dalam pembelajaran kegiatan inti dibagi menjadi tiga, yaitu:

Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan eksplorasi ini,

sudah terjadi komunikasi 2 arah antar guru dan siswa. Sambil

menunjukkan alat peraga berupa bangun ruang bola dan tabung, guru

menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang kemampuan yang

dimiliki oleh siswa, berkaitan dengan unsur dan sifat-sifat bangun ruang

bola dan tabung.

Setelah itu berlanjut pada tahap elaborasi dimana guru sudah

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap siswa untuk membantu

siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan guru. Setelah itu guru

mulai menanyakan pengertian bangun ruang bola dan tabung, kemudian

meminta siswa secara individu atau mandiri untuk mencoba memikirkan
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pengertian dan sifat-sifat bangun ruang bola dan tabung. Siswa mulai

berfikir secara individu untuk menemukan pengertian dan sifat-sifat dari

bangun ruang bola dan tabung.

Setelah itu guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok

pasangan (berpasangan) dengan teman sebangkunya. Siswa bersama

kelompok pasangannya saling bertukar pikiran untuk menyatukan gagasan

dalam menyelesaikan permasalahan menentukan sifat-sifat bangun ruang

kubus dan balok yang diberikan guru.

Selesai bertukar pikiran dengan pasangannya, semua kelompok

pasangan saling berbagi dengan kelompok pasangan yang lain dalam kelas

untuk menyelesaikan permasalah tadi (Share). 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

Kemudian kegiatan inti yang terakhir adalah pada kegiatan

konfirmasi, 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.

Pada saat siswa diminta untuk memulai bertukar pikiran dengan

pasangannya dalam menentukan sifat bangun ruang bola dan tabung,

tampak bahwa tidak seperti pada siklus I, siswa sudah mulai aktif dan

cepat dalam berfikir, ada siswa yang sudah berani mengangkat tangan dan

memcoba untuk maju ke depan kelas menyampaikan hasil pengerjaannya

untuk berbagi dengan kelompok pasangan lain. Selain itu hasil pemikiran

dalam bekerja kelompok juga sudah mulai membaik dibuktikan dengan

hasil kerja kelompok tersebut cenderung menjawab benar.
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3) Kegiatan akhir

Setelah waktu selesai, siswa diberikan tugas secara individual untuk

dikerjakan di rumah, kolabolator sebagai pengajar memberikan

kesempatan kepada siswa yang belum memahami pelajaran untuk

bertanya, pengajar bersama-sama dengan siswa mengambil kesimpulan

dan mengingatkan untuk mempelajari sub materi berikutnya yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya. Tidak lupa, kolabolator juga

memberikan pujian kepada siswa yang aktif bertanya, sambil

mengingatkan pada siswa yang lain, bahwa bertanya adalah hal penting

dan mendasar di dalam belajar.

Pertemuan II

1) Kegiatan awal

Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kegiatan awal

dimulai dengan salam, berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana di

ruangan kelas, dan apersepsi. Kemudian, guru bertanya kepada siswa

“siapa yang tidak mengerjakan PR?”. Guru mencocokkan PR untuk

mengingatkan kembali tentang materi yang diajarkan dipertemuan

sebelumnya yaitu materi menentukan sifat-sifat bangun ruangbola dan

tabung. Setelah itu, pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai pada pertemuan itu.

2) Kegiatan inti

Melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan II

siklus II ini, masih dibahas materi tentang menentukan sifat-sifat bangun

ruang sederhana. Bangun ruang yang kali ini dipilih adalah bangun ruang

kerucut. Kegiatan inti dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu

ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sama seperti pada pertemuan

sebelumnya, dalam kegiatan eksplorasi, 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. Guru mulai menunjukkan
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contoh bangun ruang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pengajar

yaitu contoh bangun ruang kerucut, dan mulai melakukan kegiatan tanya

jawab dengan siswa untuk menggali pengetahuan yang dimiliki siswa. .

Setelah itu berlanjut pada tahap elaborasi dimana guru sudah

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap siswa untuk membantu

siswa mengerjakan permasalahan yang diberikan guru. Guru

mengemukakan masalah berkaitan dengan menentukan sifat bangun ruang

kerucut, Guru kemudian meminta siswa untuk memikirkan secara individu

atau mandiri untuk mencoba memikirkan pengertian dan sifat-sifat bangun

ruang kerucut. Setelah itu guru membimbing siswa untuk membentuk

kelompok pasangan (berpasangan) dengan teman sebangkunya. Siswa

bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran untuk menyatukan

gagasan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Selesai

bertukar pikiran dengan pasangannya, semua kelompok pasangan saling

berbagi dengan kelompok pasangan yang lain di dalam kelas untuk

menyelesaikan permasalah tadi dengan cara beberapa kelompok maju ke

depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Jika ada masukan atau saran,

kelompok lain dapat memberikan saran kepada kelompok yang maju. Pada

pertemuan kedua ini kegiatan pembelajaran menjadi lebih cepat karena

siswa sudah mengetahui langkah-langkah pembelajaran seperti pada

pertemuan pertama.

Kemudian 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 kerucut. Pada

pertemuan kedua siklus II ini, Kondisi kelas yang kondusif juga sudah

dapat terkontrol dengan baik oleh guru.
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3) Kegiatan akhir

Pada kegiatan akhir peneliti memberikan tes akhir untuk melihat

hasil belajar dari siklus II dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru.

Sebelum menutup pelajaran, peneliti juga membagikan angket motivasi

belajar untuk diisi oleh para siswa. Angket ini digunakan untuk

mengetahui bagaimana siswa memberikan tanggapan, bagaimana siswa

menjadi termotivasi dalam belajar setelah mengikuti pembelajaran

Matematika dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share, juga memberikan pujian dan mengucapkan terimakasih atas

kerjasama selama kolabolator melakukan penelitian. Peneliti juga

mengingatkan siswa, untuk dapat bertukar pikiran atau menerapkan

pembelajaran Think Pair Share pada mata pelajaran yang lain, atau

mungkin juga dalam membuat rencana-rencana yang lain.

c. Observasi

Bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar,

bersamaan dengan itu, peneliti meminta observer untuk melakukan observasi

dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa yang telah disiapkan

sebelumnya. Berikut diuraikan hasil observasi yaitu hasil belajar siswa pada

siklus II, peneliti ketika mengajar dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share, termasuk motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Matematika materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.

1) Hasil belajar Siswa Pada Siklus II

Hasil observasi dari hasil belajar dan motivasi belajar pada siklus II yang

diperoleh selama proses pembelajaran Matematika dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share kelas 4 SD Negeri 01

Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, adalah sebagai berikut:
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Tabel 17
Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II
Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No Nilai Setelah tindakan siklus 2 Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 70 3 6,52% Tidak tuntas
2 ≥ 70 43 93,48% Tuntas

Jumlah 46 100%

Mengacu pada Tabel 17, diketahui bahwa terjadi peningkatan ketuntasan

hasil belajar siswa pada siklus II dibandingkan dengan pada siklus I. Jika

pada siklus I, siswa yang tuntas belajar mencapai 78,26% dari total jumlah

keseluruhan siswa, maka pada siklus II siswa yang tuntas belajar 93,48%.

Adapun rekapitulasi ketuntasan hasil belajar siswa, disajikan pada grafik

berikut ini:

Gambar 6
Diagram Batanng Rekapitulasi Ketuntasan Hasil  Belajar Siklus II
Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

Hasil Ketuntasan belajar siswa SD Negeri 1 Ampel Kec Ampel Kab

Boyolali, sebelum dilakukan tindakan dapat diketahui bahwa siswa yang

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) sebanyak

22 siswa atau 47,83% pada siklus I kemudian terjadi penurunan menjadi 10
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siswa atau 21,74% setelah dilakukan siklus II hanya ada 3 siswa atau 6,52%

yang berada di bawah KKM. Sedangkan, yang mencapai ketuntasan minimal

sebelum dilaksanakan tindakan yaitu sebanyak 24 siswa atau 52,17% pada

siklus I kemudian meningkat menjadi 36 siswa atau 78,26%, dan pada siklus

II mengalami peningkatan lagi menjadi 43 siswa atau 93,48% tuntas dalam

belajar Matematika. Dengan hasil ini membuktikan penelitian yang telah

dilakukan telah berhasil karena telah melebihi batas ketuntasan yaitu 80%

sedangkan hasil yang didapat adalah 93,48%. Ketuntasan hasil belajar pada

kondisi awal setelah siklus I dan siklus II disajikan pada grafik berikut ini:

Gambar 7
Diagram Batang Ketuntasan Hasil belajar Matematika Kondisi
Awal, Siklus I dan Siklus II Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01
Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun
Pelajaran 2012/2013

Berdasarkan pengamatan setelah diadakanya penelitian tindakan siklus

II, terjadi kenaikan hasil belajar siswa. Terjadinya kenaikan hasil belajar siswa

tersebut karena siswa merasa senang dalam proses pembelajaran. Siswa

terlihat sangat antusias, aktif dalam pembelajaran, bahkan ada siswa yang

mengatakan jika pembelajaran Think Pair Share sangat menyenangkan karena

membantu bertukar pikiran dengan temannya, serta termotivasi untuk

mengikuti pembelajaran Matematika.
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2) Motivasi Belajar Siswa pada Siklus II

Berikut ini, juga dipaparkan hasil pengamatan motivasi belajar siswa

dalam mengikuti pembelajaran Matematika dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Patokan untuk mengukur

motivasi belajar siswa adalah nilai (skala) tertinggi pada jawaban angket yaitu

4 dikalikan dengan jumlah soal yaitu 35, dikalikan dengan jumlah siswa yang

mengikuti pembelajaran yaitu 46 siswa. Uraiannya adalah seperti berikut:

Untuk skor maksimum, diperoleh sebagai berikut: 4 x 35 x 46 = 5642

Dari hasil pengumpulan angket motivasi belajar, diketahui bahwa perolehan

nilai adalah 5642.

Nilai = 5642  x 100%

6440

= 87,66%.

Dengan kriteria nilai sebagai berikut:

>86% = baik sekali

70 – 85% = baik

55 – 69% = cukup baik

<54% = kurang

Dari ketentuan di atas, maka motivasi belajar siswa kelas 4 SDN 01

Ampel kab. Boyolali pada mata pelajaran Matematika dikatakan baik sekali

setelah dilakukan tindakan pada siklus II, dengan menggunakan penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

3) Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II

Untuk mengetahui terjadinya peningkatan hasil belajar setelah dilakukan

tindakan pada siklus II, Berikut disajikan perbandingan ketuntasan hasil

belajar pada siklus I dengan siklus II.
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Tabel 18
Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I dengan Siklus II

Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No. Nilai
Siklus I Siklus II

Jumlah
Siswa

Persentase Jumlah
Siswa

Persentase

1 Tuntas 36 78,26% 43 93,48%
2 Belum Tuntas 10 21,74% 3 6,52%

Jumlah 46 100% 46 100%

Dari data Tabel 18 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar

siswa. Pada siklus I siswa yang tuntas hasil belajar hanya 36 siswa (78,26%)

Siswa yang belum tuntas belajar mencapai 10 siswa (21,74%) dari 46 siswa,

dengan nilai rata-rata 69,56. Pada siklus II, peningkatan hasil belajar

meningkat mencapai 43 siswa (93,48%) dari 46 siswa, nilai rata-rata dari

siklus I 69,56 naik menjadi 82,72. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

hasil belajar siswa, dan pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil, karena

semua siswa berhasil lulus dari KKM. Mengacu pada Tabel 19, berikut akan

disajikan dalam bentuk grafik perbandingan hasil belajar pada siklus I dengan

siklus II.

Gambar 8
Diagram Batang Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siklus I
dengan Siklus II Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun
Pelajaran 2012/2013
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Berikut akan disajikan dalam Tabel persentase perbandingan hasil

belajar setelah tindakan pada siklus I dan tindakan pada siklus II.

Tabel 19
Persentase Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II Pada Siswa Kelas 4

SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No Pembelajaran
Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1. Siklus I 36 78,26% 10 21,74%

2. Siklus II 43 93,48% 3 6,52%

Berdasarkan Tabel 19 terlihat jelas peningkatan ketuntasan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Matematika materi menentukan sifat-sifat bangun

ruang sederhana dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share. Dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan, yaitu dari

78,26% menjadi 93,48% atau dapat dikatakan meningkat 15,22%.

Di bawah ini akan disajikan dalam tabel, perbandingan keseluruhan

ketuntasan hasil belajar mulai dari kondisi awal, siklus I, sampai siklus II.

Tabel 20
Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Kondisi Awal, Siklus I

dan Siklus II Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

No. Nilai
Siswa Tuntas Siswa Tidak Tuntas

Jumlah
Siswa

Persentase Jumlah
Siswa

Persentase

1 Kondisi Awal 24 52,17% 22 47,83%
2 Siklus I 36 78,26% 10 21,74%
3 Siklus II 43 93,48% 3 6.52%

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa terjadi peningkatan ketuntasan

hasil belajar baik pada siklus I maupun ke siklus II. Pada kondisi awal menuju

siklus I, terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar sebanyak 26.09%,

sedangkan ketuntasan hasil belajar pada siklus I ke siklus II meningkat sebesar
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15.22%. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berhasil pada pelajaran

Matematika materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana pada siswa

kelas 4 SDN Ampel Kec Ampel Kab Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran

2012/2013.

Hasil ini disajikan pada grafik perbandingan ketuntasan hasil belajar

pada kondisi awal, siklus I dan siklus II yang dapat dilihat pada grafik yang

tersaji berikut ini:

Gambar 9
Perbandingan Hasil Belajar Matematika Kondisi Awal, Siklus I dengan
Siklus II Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013

4) Perbandingan Motivasi Belajar Siklus I dengan Siklus II

Agar mengetahui terjadinya peningkatan motivasi belajar Matematika

siswa kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali,

berikut ini dipaparkan perbandingan motivasi belajar Matematika siswa dalam

mengikuti pembelajaran Matematika dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share pada siklus I dan siklus II:
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Gambar 10 Perbandingan Motivasi Belajar Matematika Siklus I
dan Siklus II Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 Tahun
Pelajaran 2012/2013

Melihat hasil motivasi siswa pada siklus I dan II, dapat kita ketahui

bahwa peningkatan motivasi belajar siswa pada siklus I dari 72,80%,

meningkat menjadi 87,66% pada siklus II. Hal ini terjadi karena guru

melakukan beberapa perbaikan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada

pelaksanaan tindakan pada siklus II. Berdasarkan hasil ini, maka dapat

disimpulkan bahwa motivasi belajar Matematika siswa kelas 4 SDN 01 Ampel

Kec Ampel Kab Boyolali, meningkat dari baik pada siklus I menjadi baik

sekali pada siklus II.

d. Refleksi

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran, pada materi menentukan

sifat-sifat bangun ruang sederhana, peneliti bersama observer melakukan

refleksi. Ternyata hasil perbaikan pembelajaran memberikan hasil sesuai yang

diharapkan, dimana semua siswa pada siklus II berhasil tuntas dalam

belajarnya.
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4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini, akan diuraikan penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share dalam pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru,

maupun oleh siswa. Uraian penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dalam pembelajaran Matematika ini dimaksudkan untuk melihat

sejauh mana model ini benar-benar diterapkan, sehingga dengan demikian dapat

diambil kesimpulan darinya bahwa perlakuan ini dapat meningkatkan motivasi

maupun hasil belajar Matematika pada siswa kelas 4 SDN 01 Ampel Kec Ampel

Kab Boyolali.

4.3.1 Pelaksanaan Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share oleh Guru

Acuan untuk penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share dalam pembelajaran ini, diambil dari lembar observasi guru. Berikut ini,

dipaparkan dalam tabel, rekapitulasi hasil observasi guru dalam pembelajaran

Matematika materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, baik siklus I

dan siklus II dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share.

Tabel 21
Persentase Hasil Observasi Guru dalam Pembelajaran dengan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share

Keterlaksanaan
Siklus I Siklus II

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II
Kegiatan yang

terlaksana
60% 70% 90% 100%

Kegiatan yang
tidak terlaksana

40% 30% 10% 0

Mengacu pada Tabel 21 tentang observasi guru dalam menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran Matematika

materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, diketahui bahwa pada

siklus I pertemuan I, dari sepuluh  aktivitas yang perlu dilakukan dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, hanya 60%

atau 6 kegiatan dari keseluruhan aktivitas yang dilakukan dan 40% atau 4 langkah
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tidak dilakukan. Pada pertemuan II siklus I, terjadi peningkatan yaitu dari 10

aktivitas pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share yang harus dilakukan, ada 7 aktivitas yang dilakukan atau 70%, dan 3

aktivitas lainnya tidak dilakukan atau 30% dari keseluruhan aktivitas

pembelajaran.

Pada siklus II terjadi peningkatan yang cukup baik. Pada siklus II

pertemuan I, dari 10  aktivitas yang perlu dilakukan dalam pembelajaran, 9

langkah tersebut dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran atau 90% dari

keseluruhan aktivitas pembelajaran, dan hanya 1 langkah yang tidak dilakukan

dilakukan.  Pada pertemuan II siklus II, dari 10 aktivitas yang perlu dilakukan

dalam pembelajaran, kesepuluh langkah tersebut dilakukan oleh guru dalam

proses pembelajaran atau berjalan 100%. Kedelapan aktivitas tersebut dilakukan

karena berdasarkan catatan observasi pada siklus I, dimana haL-hal yang perlu

diperbaiki oleh pengajar antara lain, yaitu menyampaikan cakupan materi dan

penjelasan sesuai silabus, meminta siswa untuk memikirkan secara individu atau

mandiri, mendampingi siswa saat bersama kelompok pasangannya saling bertukar

pikiran dan berdiskusi untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang

diberikan guru, dan memberikan  masukan atau saran pada kelompok yang maju

dan pemberian penghargaan atas hasil yang dicapai  siswa. Agar lebih jelas,

berikut akan disajikan diagram batang keterlaksanaan sintaks pembelajaran yang

dinilai berdasarkan lembar observasi guru:

Gambar 11 Diagram Batang Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran
yang Dinilai Berdasarkan Lembar Observasi Guru
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4.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Think Pair Share oleh Siswa

Selain mengamati kegiatan guru dalam mengajar dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, juga diamati kegiatan siswa

yang terlibat dalam pembelajaran. Pengamatan ini dimaksudkan bahwa sejauh

mana siswa memahami pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share itu sendiri. Berikut ini, dipaparkan dalam tabel,

rekapitulasi hasil observasi siswa dalam pembelajaran Matematika materi

menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, baik siklus I dan siklus II dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.

Tabel 22
Persentase Hasil Observasi Siswa dalam Pembelajaran dengan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share

Keterlaksanaan
Siklus I Siklus II

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II
Kegiatan yang

terlaksana
50% 70% 100% 100%

Kegiatan yang
tidak terlaksana

50% 30% 0% 0

Pada siklus I pertemuan I, dari 10 aktivitas pembelajaran dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang perlu dilakukan oleh siswa, 5

aktivitas atau 50% yang benar-benar dilakukan oleh siswa; sedangkan 5 aktivitas

lainnya atau 50% tidak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah model

pembelajaran yang pertama kali diterapkan; kedua, guru sendiri masih kaku dan

belum terampil dalam membimbing siswa dalam pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share; ketiga, guru

belum melakukan pendampingan kepada siswa dalam melaksanakan pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share,

akibatnya siswa belum memahami dengan benar dan masih ribut sendiri dengan

teman sekelompoknya ataupun kelompok lain dalam pembelajaran Matematika

materi menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana.Kemudian pada siklus I
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pertemuan II mengalami peningkatan dari 10 kegiatan yang harus dilakukan sudah

7 kegiatan atau 70% terlaksana dengan baik, sedangkan 3 langkah kegiatan atau

30% dari keseluruhan aktivitas tidak terlaksana.

Hal tersebut berbeda pada siklus II. Dengan memperbaiki kekurangan-

kekurangan pada siklus I, guru mencoba memperbaiki hal-hal yang perlu

dilakukan pada siklus II. Setelah dilakukan perbaikan, hasilnya siswa kemudian

terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa mulai lebih tertib dan tidak lagi berbicara

dengan kelompok lainnya yang menjadikan suasana menjadi ribut. Siswa mulai

benar dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana. Hal ini terjadi karena

selama pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share, guru secara aktif terlibat dalam mendampingi dengan mengarahkan juga

menggali pengetahuan siswa. Agar lebih jelas, berikut akan disajikan diagram

batang keterlaksanaan sintaks pembelajaran yang dinilai berdasarkan lembar

observasi siswa:

Gambar 12 Diagram Batang Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran
yang Dinilai Berdasarkan Lembar Observasi Siswa

4.3 Pembahasan

Pada studi awal, siswa yang tuntas belajar sebanyak 24 siswa (52,17%) dari

46 siswa, dengan nilai rata-rata 65,04. Setelah dilaksanakan perbaikan

pembelajaran pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas belajar menjadi 36 siswa

(78,26%) dari 46 siswa dengan nilai rata-rata 69,56. Setelah mempertimbangkan

berbagai kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada siklus I, dilakukan lagi
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perbaikan pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II, diketahui bahwa 43 siswa

berhasil tuntas dalam belajarnya, dengan perolehan nilai rata-rata 82,72. Mengacu

pada hasil ini dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar

dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 15,22% yang sebelumnya pada siklus I

siswa yang tuntas 78,26% menjadi 93,48% pada siklus II. Berdasarkan pada hasil

ini maka dikatakan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar sesuai dengan yang

direncanakan.

Pada awal pelaksanan tindakan (siklus I), dari hasil observasi bersama

dengan observer hal-hal yang ditemui selama proses pembelajaran adalah:

a. Pembelajaran masih gaduh pada saat siswa diberikan kesempatan untuk

berkelompok berpasangan, karena beberapa siswa masih mengganggu

kelompok lain

b. Siswa belum terlihat semangat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran

dibuktikan dengan tidak adanya siswa yang memberikan kritik dan saran atau

umpan balik kepada kelompok yang maju menyampaikan hasil pengerjaannya

c. Peneliti selaku pengajar, belum memberikan reward/penghargaan dan juga

penguatan kepada siswa yang terlibat aktif dan menjawab benar dalam proses

pembelajaran.

d. Pengajar belum mendampingi dan membimbing siswa dengan baik saat

bersama kelompok pasangannya saling bertukar pikiran menyatukan gagasan

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru

e. Pengajar belum menyampaikan cakupan materi dan penjelasan sesuai silabus

serta langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share

Mengantisipasi hal tersebut, sebelum dilakukan tindakan pada siklus II,

terlebih dahulu pengajar berdiskusi dengan observer tentang hal-hal yang perlu

diperbaiki dan lebih difokuskan pada siklus II. Di atas telah dipaparkan bahwa

setelah melakukan perbaikan dari kekurangan-kekurangan pada siklus I, setelah

diberikan tindakan pada siklus II, terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar

sebesar 15,22%. 43 siswa dari jumlah keseluruhan 46 siswa yang terlibat dalam
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proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share pada mata pelajaran Matematika materi menentukan sifat-sifat

bangun ruang sederhana, lulus dari kriteria KKM, dengan nilai rata-rata 82,72

Demikian juga motivasi belajar siswa. Pada siklus II, terlihat bahwa

motivasi siswa untuk belajar  Matematika menjadi meningkat, hal ini ditunjukkan

antara lain, bahwa siswa aktif berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya,

kemudian aktif bertanya pada hal-hal yang belum diketahui, termasuk aktif dalam

memberikan tanggapan pada presentasi dari kelompok yang berbeda. Jika pada

siklus I, motivasi belajar siswa untuk menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share adalah 72,80%, terjadi peningkatan motivasi

belajar untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

menjadi 87,66% pada siklus II. Hasil ini mengindikasikan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share sangat cocok diterapkan dalam

pembelajaran, terutama pembelajaran Matematika. Model pembelajaran ini cocok

diterapkan, karena model ini mendorong siswa untuk berfikir mencari

penyelesaian dari persoalan matematika dengan teman sekelompoknya, tanpa ada

banyak penjelasan dari guru.


