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ABSTRAK 
Anitasari, Dewi. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang. Skripsi. Program studi S1 Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. FIP. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) 

Drs. Moch. Ichsan, M. Pd, dan Pembimbing (2) Pitadjeng. S. Pd., M. Pd. 

 Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SDN Sampangan 02 Kota 

Semarang ditemukan permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas VB. . 

Sebagian besar siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran yang disampaikan guru. 

Siswa cepat merasa bosan dengan pembelajaran matematika Guru masih menekankan 

model yang mengaktifkan guru (Teacher Center).  Guru belum menggunakan sistem 

kerja kelompok. Guru kurang memberi kesempatan siswa berpikir individu. Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran masih rendah, sehingga hasil belajar siswa rendah yang 

ditunjukkan dengan ketuntasan klasikal hanya mencapai 41,7% dengan KKM 60.  

Penelitian tindakan kelas ini merumuskan masalah apakah melalui model 

pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di kelas VB SDN Sampangan 02 Kota Semarang. Tujuan penelitian 

untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika di kelas VB SDN Sampangan 02 Kota Semarang. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan dengan menggunakan dua siklus. Setiap 

siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Kota 

Semarang. Teknik pengumpulan data mengunakan tes, observasi, catatan lapangan, 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 33 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II dengan 

perolehan skor 42 dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 20,2 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II 

dengan perolehan skor rata-rata 25 dengan kategori sangat baik. (3) Persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 72,2%, siklus II persentase ketuntasan 

klasikal meningkat menjadi 88,9%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui model Think Pair Share dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang. Saran bagi guru adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika dengan situasi yang sama dengan kondisi yang dialami 

peneliti, model Think Pair Share dapat digunakan sebagai acuan alternatif solusi 

pembelajaran. 

Kata kunci: Kualitas Pembelajaran, model Think Pair Share. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama. Sedangkan pendidikan nasional  

adalah pendidikan yang berdasarkan pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembanglkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan pembangunan sector ekonomi, yang satu dengan yang lainnya 

berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan (Hamalik, 2003:1). Menurut Ki Hajar 

Dewantara (dalam Munib, 2006: 32) pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan 

tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.
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Pendidikan juga suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan 

untuk berfungsi secara adekwat (memadai) dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 

2003:3). Pendidikan yang dimaksud termasuk mendidik peserta didik dengan mata 

pelajaran yang diperlukan dalam usaha untuk memajukan bangsa, termasuk mata 

pelajaran matematika. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memliliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Matematika bersifat abstrak. Ciri keabstrakan matematika beserta ciri lainnya 

yang tidak sederhana, menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari, dan 

pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap matematika. Cara dan 

pendekatan dalam pembelajaran matematika sangat dipengaruhi oleh pandangan guru 

terhadap matematika dan siswa dalam pembelajaran, Adams (dalam Wijaya, 2012: 5). 

Karenanya wajar jika matematika termasuk mata pelajaran yang dianggap sulit dan 

tidak menyenangkan oleh siswa pada umumnya yang tahap berpikirnya kongkret 

dengan kemampuan yang bervariasi. Sehingga, butuh kekreatifan guru untuk 
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membelajarkan materi matematika pada siswa SD. Kekreatifan guru itu termasuk 

merancang pembelajaran yang berkualitas.  

Menurut Depdiknas (2004:7), kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai 

intensitas keterkaitan secara sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan 

ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator pembelajaran 

berkualitas bergantung pada perilaku guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim, 

materi pembelajaran, dan media pembelajaran. Dengan kata lain dalam kegiatan 

pembelajaran guru harus mampu memfasilitasi proses belajar siswa dengan memilih 

materi dan media pembelajaran yang relevan dan efektif, penggunaan berbagai 

metode dalam penyampaian pembelajaran, memberikan motivasi atau menarik 

perhatian sehingga dapat tercipta suasana belajar yang mendukung terciptanya belajar 

yang menyenangkan. Menurut Depdiknas (2004:21), idealnya pebelajar siap belajar, 

memiliki motivasi diri yang tinggi, sehingga pada akhirnya mampu mencapai hasil 

belajar yang memuaskan. Aktivitas siswa dalam pembelajaran tergantung dari model 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Jika indikator-indikator tersebut sudah 

berkualitas, maka pembelajaran berkualitas pula. 

Tetapi pada kenyataannya situasi pembelajaran di kelas VB SDN Sampangan 

02 berkata lain. Berdasarkan hasil observasi awal kualitas pembelajaran matematika 

masih rendah. Dari data kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak 

tertarik dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena siswa hanya 

mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan guru. Hal ini menyebabkan 
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aktivitas siswa pada pembelajaran matematika tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Siswa kelihatan cepat merasa bosan dengan pembelajaran matematika, 

minat siswa dalam belajar masih kurang. Guru belum menggunakan inovasi dalam 

pembelajaran, pembelajaran masih berpusat pada guru (Teacher Center) sehingga 

guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran guru cenderung 

menggunakan metode ceramah. Metode yang demikian mengakibatkan kurangnya 

interaksi antara guru dan siswa. berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di kelas VB SDN Sampangan 02 masih 

belum optimal. 

Dari hasil belajar pada mata pelajaran matematika menunjukkan hasil kurang 

optimal. Ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang belum mencapai  

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Berdasarkan 

data hasil belajar siswa menunjukkan 58.3% (21 dari 36 siswa) mendapatkan nilai 

dibawah KKM. 

Hal diatas menuntut guru untuk segera melaksanakan perbaikan pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa dan guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Adapun 

alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

TPS (Think Pair Share). 

Model TPS (Think Pair Share) merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. prosedur yang digunakan 

dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk 

merespon dan saling membantu (Trianto, 2007:61). Dengan cara ini diharapkan dapat 
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melatih siswa agar dapat berfikir individu dan mulai bekerja kelompok. Di mana 

siswa dapat bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan 

struktur  kelompok heterogen serta mampu meningkatkan sikap tolong menolong 

dalam perilaku sosial, mampu bekerja sama, saling membutuhkan dan saling 

bergantung secara kooperatif. 

Model pembelajaran TPS (Think Pair share) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir 

sehingga model ini mempunyai potensi kuat untuk memberdayakan kemampuan 

berpikir siswa. Peningkatan kemampuan berpikir siswa akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. siswa dilatih bernalar dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru. Guru juga memberikan kesempatan siswa untuk menjawab 

dengan asumsi pemikirannya sendiri, kemudian berpasangan untuk mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh, hasil jawabannya di bagikan kepada teman sekelas 

untuk dapat didiskusikan dan dicari pemecahannya bersama-sama sehingga terbentuk 

suatu konsep. 

Manfaat nyata yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pembelajaran metematika menggunakan 

model TPA (Think Pair Share) siswa dapat mengembangkan kemampuan 

mengungkapkan ide-ide atau gagasannya sendiri dan membandingkannya dengan ide-

ide orang lain. Siswa berlatih respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Interaksi selama pembelajaran 
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dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk berpikir sehingga 

bermanfaat bagi proses pendidikan jangka panjang. 

Pemilihan model pembelajaran kooperatif oleh peneliti ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Awang Satriadi tahun 2010 dengan judul “ 

peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Materi Sistem Pencernaan Manusia Melalui 

Pendekatan Think Pair Share (TPS) Pada Siswa kelas V di SDI Hasanuddin 03 

Semarang” yang menunjukkan bahwa dengan pendekatan TPS dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. Selain penelitian yang di lakukan Awang Satriadi ada 

juga penelitian yang dilakukan oleh Rifa Imami tahun 2011 dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Siswa Menentukan Pokok Pikiran Paragraf Dengan teknik 

Think Pair Share di Kelas IV” yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

teknik TPS dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Selain kedua penelitian 

tersebut ada juga penelitian yang memperkuat peneliti dalam menggunakan model 

TPS yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dyah Retno tahun 2009 dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Think Pair share untuk meningkatkan 

kemampuan menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V di SDN Ploso 03 Selopuro 

Kabupaten Blitar” yang menunjukkan bahwa dengan model TPS dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karangan siswa pada mata pelajajaran bahasa Indonesia. 

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas maka peneliti mengkaji tentang upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika  melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
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Matematika Melalui Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Siswa Kelas VB 

SDN Sampangan 02 Kota Semarang” 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah secara 

umum sebagai berikut: Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas VB SDN Sampangan 

02 Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah di atas dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Apakah dengan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan 

keterampilan  guru dalam pembelajaran Matematika di kelas VB SDN Sampangan 

02 Kota Semarang? 

2) Apakah dengan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan 

aktifitas siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VB SDN Sampangan 02 

Kota Semarang? 

3) Apakah dengan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Kota Semarang?  
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Alternatif tindakan yang akan di lakukan peneliti yaitu melalui penelitian 

tindakan kelas (PTK). Arikunto (dalam Arikunto, dkk, 2007:3) menyatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan , yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan di SDN 

Sampangan 02 menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada 

pembelajaran Matematika khususnya. 

Langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share (TPS) sebagai berikut: 

Tahap I. Thinking (berpikir) Guru mengajukan pertanyaan atau soal yang 

berhubungan dengan pelajaran. Selanjutnya siswa diminta untuk memikirkan jawaban 

pertanyaan atau soal tersebut secara mandiri beberapa saat. 

Tahap II. Pairing (berpasangan) Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa 

yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama. 

Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban atau berbagi ide. Biasanya 

guru member waktu 4-5 menit untuk berpasangan. 

Tahap III. Sharing (berbagi). Pada tahap akhir ini guru meminta kepada pasangan 

untuk berbagi dengan kelompok (kelas) tentang apa yang telah mereka bicarakan. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan, secara umum penelitian 

dilakukan bertujuan untuk meningkatan kualitas kegiatan  belajar mengajar 

matematika melalui model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang. Adapun secara khusus tujuan penelitian  di uraikan 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan keterampilan  guru dalam pembelajaran Matematika di kelas VB 

SDN Sampangan 02 Kota Semarang, melalui model pembelajaran Think Pair 

Share. 

2) Meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang, melalui model pembelajaran Think Pair Share. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Kota Semarang, 

melalui model pembelajaran Think Pair Share. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan tolak ukur untuk kajian pada penelitian yang 

lebih lanjut yaitu berupa alternative yang dapat dipertimbangkan dalam usaha 
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memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan interaksi belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Dengan dilakukannya penelitian terhadap siswa maka siswa akan memperoleh 

manfaat, yaitu berkembangnya keterampilan social, adanya keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, dan inovasi serta meningkatkan pemahaman siswa, sehingga 

prestasi belajarnya akan meningkat. 

 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru dalam memilih strategi 

dan model pembelajaran yang tepat sebagai alternative untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam 

mengelola program pembelajaran sehingga meningkatkan unjuk kerja guru. 

 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian, sekolah akan terdorong untuk mengadakan 

pembaharuan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi sekolah sebagai bahan kajian untuk 

mengembangkan proses pembelajaran di sekolah tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (dalam Kurnia, 2007: 1.3) merumuskan pengertian belajar 

sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan 

tinhkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Sementara Winkel (dalam Kurnia, 2007: 1.3) mendefinsikan 

belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung 

dalam interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan 

perubahan yang relative menetap/bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Jadi, belajar pada hakikatnya merupakan salah satu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relative dalam 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang diperoleh melalui interaksi 

individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi 

secara sadar, bersifat kontinu, relative menetap, dan mempunyai tujuan terarah pada 

kemajuan yang progresif. 

Hamalik (2003: 36) Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman. (learning is defined as the modification or strengthening of
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behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar adalah 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau rujukan. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. 

Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lain tentang belajar, yang 

menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, belajar adalah latihan-

latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis, dan seterusnya. Sejalan dengan 

perumusan tersebut ada pula tafsiran lain tentang belajar, yang menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan (dalam Hamalik, 2003: 37). 

Selain berbagai pengertian belajar di atas, konsep tentang belajar juga telah di 

definisikan oleh para pakar psikologi. Gagne dan Berliner (dalam Anni, 2006:2) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organism mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalamannya. Morgan et.al. (dalam Anni, 2006: 2) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relative permanen yang terjadi 

karena hasil dari praktik atau pengalaman. Slavin (dalam Anni, 2006: 2) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Gagne (dalam Anni, 2006: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode waktu tertentu, 

dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. Dari keempat 

pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar mengandung tiga unsur 

utama, yaitu: 
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1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur apakah seseorang 

telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah 

mngalami kegiatan belajar. 

2) Perubahan perilaku itu terjadi karna didahului oleh proses pengalaman. Perubahan 

perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik, seperti tinggi dan berat badan, 

kekuatan fisik, tidak disebut sebagai hasil belajar. 

3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relative permanen. Lamanya perubahan 

perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk diukur. 

Pengertian belajar adalah berbeda dengan pengertian pertumbuhan dan 

perkembangan, Pertumbuhan (growth) merupakan karakteristik individu yang 

diperoleh dari kehidupan. Pada umumnya istilah pertumbuhan digunakan untuk 

menunjukkan pertambahan jumlah sesuatu, seperti berat, tinggi, dan sejenisnya. 

Sebegitu jauh, pertumbuhan dipengaruhi, walaupun tidak selalu, oleh pelbagai factor 

di dalam diri seseorang. Belajar (learning) mengacu pada perubahan perilaku yang 

terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Apa yang 

dipelajari oleh seseorang dapat diuraikan dan disimpulkan dari pola-pola perubahan 

perilakunya. Perkembangan (development) mengacu pada perubahan yang dihasilkan 

dari kombinasi pengaruh pertumbuhan dan belajar. Perkembangan emosional, 

misalnya, adalah bukan semata-mata dipengaruhi oleh kematangan fisik, melainkan 

juga karena faktor belajar, Stephert dan Ragan (dalam Anni, 2006: 4). 
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Adapun pengertian belajar menurut para pakar pendidikan di antaranya adalah 

sebagai berikut (dalam Suprijono, 2009: 2). 

1) Gagne menyatakan belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang 

dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh 

langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

2) Travers menyatakan bahwa belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian 

tingkah laku. 

3) Cronbach mengungkapkan Learning is shown by a change in behavior as a result 

of experience. (Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman). 

4) Harold Spears mengungkapkan Learning is to observe, to read, to imitate, to try 

something themselves, to listen, to follow direction. (dengan kata lain, bahwa 

belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti arah tertentu). 

5) Geoch mengatakan bahwa belajar adalah perubahan performance sebagai hasil 

latihan. (Learning is change in performance as a result of practice). 

6) Morgan mengungkapkan Learning is any relatively permanent change in behavior 

that is a result of past evperience. (Belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman). 

Pendapat lain mengemukakan bahwa belajar adalah proses pengalaman 

(learning is experiencing), artinya belajar itu suatu proses interaksi antara individu 

dengan lingkungannya. Dalam interaksi tersebut terjadi proses mental, intelektual, 
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dan emosional yang pada akhirnya menjadi suatu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dimilikinya (Anitah, 2008: 2.4). 

Dari berbagai pengertian belajar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi akibat dari pengalaman langsung 

dari siswa itu sendiri yang bersifat permanen atau lama yang mempunyai tujuan 

terarah sehingga mampu mengembangkan dirinya pada kemajuan yang lebih baik. 

Perubahan dari hasil belajar dapat berupa aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif 

) dan keterampilan siswa (psikomotorik ). Hasil belajar yang berupa pengetahuan 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa, dan hasil belajar yang berupa ranah afektif dapat 

dilihat dari sikap siswa selama pembelajaran, perilaku siswa saat pembelajaran dan 

setelah pembelajaran, sedangkan hasil dari keterampilan siswa yaitu dapat dilihat dari 

kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran.  

 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

 Menurut Gagne, Briggs, dan Wagner (dalam 

techonly13.wordpress.com/.../pengertian-belajar-dan-pembelajaran/ 03 April 2012) 

menyebutkan bahwa pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sedangkan 

pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yang mempunyai makna secara 

leksikal yang berarti proses, cara, perbuatan mempelajari (Suprijono, 2009: 11-13). 

 Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

file:///C:\Users\WIN-7\AppData\Roaming\Microsoft\Word\proop.doc
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dengan tingkah laku si belajar (Sugandi, 2007: 9). Selanjutnya Briggs (dalam 

Sugandi, 2007: 10) juga menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

 Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa (Uno, 2009:153). 

Sedangkan Menurut Agus Suprijono (2009:13) pembelajaran adalah proses, cara, 

perbuatan mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya 

guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran dan subyek pembelajaran 

adalah peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik 

(perorangan dan/atau kelompok) serta peserta didik (perorangan, kelompok, dan/atau 

komunitas) yang berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lainnya (Isjoni, 2011: 

14).  

 Dari berbagai pengertian pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa baik secara 

individu maupun kelompok, yang terjadi di dalam maupun di luar kelas untuk 

mencapai tujuan atas kompetensi yang harus dikuasai siswa. Pembelajaran bertujuan 

untuk membuat perilaku seseorang (siswa) melalui stimulus yang diberikan oleh 

guru. Kegiatan yang dirancang diharapkan dapat membuat siswa tertarik dan dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

 Kualitas pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu kualitas dan pembelajaran. 

Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan sebagai tingkat baik 

buruknya sesuatu. Sedangkan Menurut Glazer (dalam Uno, 2009:153) kualitas lebih 

mengarah pada sesuatu yang baik. Davis dalam Yamit (dalam 

http://definisipengertian.com/2011/pengertian-kualitas/ : 05 April 2012) membuat 

definisi kualitas yang lebih luas cakupannya yaitu kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. 

  Kualitas pembelajaran (Depdiknas, 2004: 7) dapat diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan secara sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran meliputi 

perilaku pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), perilaku dampak belajar 

siswa (student teacher behavior), iklim pembelajaran (learning climate), materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Dengan kata lain dalam 

kegiatan pembelajaran guru harus mampu memfasilitasi proses belajar siswa dengan 

memilih materi dan media pembelajaran yang relevan dan efektif, penggunaan 

berbagai metode dalam penyampaian pembelajaran, memberikan motivasi atau 

menarik perhatian sehingga dapat tercipta suasana belajar yang mendukung 

terciptanya belajar yang menyenangkan dan bermakna. 

http://definisipengertian.com/2011/pengertian-kualitas/
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 Menurut Uno (2009: 153) Kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta 

menghasilkan luaran yang baik pula. Untuk mengukur kualitas pembelajaran terdapat 

tiga strategi yang menjadi pusat perhatian yang meliputi : strategi pengorganisasian, 

strategi penyampaian dan strategi pengelolaan. (Uno, 2009: 154). 

Diknas (2004: 6) menyatakan bahwa konsep pembelajaran merupakan salah satu 

unsur dari paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi Indonesia. Sehingga 

kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan untuk 

menghasilkan “… better students learning capacity” sangatlah tepat. Dalam 

pengertian kualitas pembelajaran tekandung masukan instrumental yang berkaitan 

langsung dengan “better student learning capacity” adalah pendidk, kurikulum dan 

bahan ajar, iklim pembelajaran, media belajar, fasilitas belajar, dan materi belajar.  

1) Pendidik  

 Dilihat dari sisi pendidik (guru), kualitas dapat dilihat dari seberapa optimal guru 

mampu memfasilitasi proses belajar siswa.  

2) Kurikulum  

 Sementara itu dari sudut kurikulum dan bahan belajar kualitas dapat dilihat dari 

seberapa luwes dan relevan kurikulum dan bahan belajar mampu menyediakan aneka 

stimuli dan fasilitas belajar secara berdiversifikasi.  
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3) Iklim Pembelajaran  

 Dari aspek iklim pembelajaran, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar suasana 

belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan.  

4) Media Belajar 

 Dari sisi media belajar kualitas dapat dilhat dari seberapa efektif media belajar 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan intensitas belajar siswa.  

5) Fasilitas Belajar 

 Dari sudut fasilitas belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa kontributif fasilitas 

fisik terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman. 

6) Materi Belajar 

 Sedangkan dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan 

tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa (Depdiknas, 2004:6). 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan 

ketercapaian tujuan dalam proses pembelajaran serta menghasilkan output yang lebih 

baik. Ketercapaian pembelajaran tersebut didapatkan melalui intensitas keterkaitan 

guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran 

dalam menghasilkan proses dan hasil belajar.  Guru harus mampu memfasilitasi 

proses belajar siswa dengan memilih materi sesuai kurikulum yang relevan dan media 

yang efektif untuk meningkatkan intensitas belajar siswa, dalam penyampaian 

pembelajaran guru menggunakan berbagai metode untuk mendukung terciptanya 

suasana pembelajaran yang menarik, menantang dan menyenangkan sehingga tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dalam konteks ini peneliti membatasi 

kualitas pembelajaran yang digunakan yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar. 

 

2.1.4 Keterampilan Guru 

 Tugas guru dalam profesinya adalah berperan sebagai pendidik dan pengajar. 

Mengajar adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang 

dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan 

tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya, Wrightman 

(http://www.blog-guru.web.id/2011/02/peranan-guru-dalam-proses-belajar.html, 11 

April 2012 ). Gage dan Berliner (http://education-

mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-pembelajaran.html 11 

April 2012) mengemukakan peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik, 

yang mencakup : 

1) Guru sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang akan 

dilakukan di dalam proses belajar mengajar (pre-teaching problems). 

2) Guru sebagai pelaksana (organizer), yang harus dapat menciptakan situasi, 

memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai orang sumber 

(resource person), konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik 

& humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during teaching problems). 

http://www.blog-guru.web.id/2011/02/wrightsman.socialpsychology.org
http://www.blog-guru.web.id/2011/02/peranan-guru-dalam-proses-belajar.html
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3) Guru sebagai penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, menganalisa, 

menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (judgement), atas 

tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, 

baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. 

 Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2009: 43) Guru yang efektif adalah 

mereka yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajar. 

Untuk mencapai tingka fektifitas mengajar yang tinggi guru harus menguasai 

perbuatan mengajar kompleks, dan perbuatan yang kompleks tidak dapat dikuasai 

secara langsung. Untuk menguasai keterampilan mengajar yang kompleks guru perlu 

menguasai teknik atau dasar keterampilan mengajar.  

 Dalam keterampilan dasar mengajar tersebut dalam 

http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/19/delapan-kompetensi-dasar-mengajar/ ada 

8 keterampilan yang dapat digunakan guru selama proses belajar mengajar yaitu; 

keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola 

kelas, ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan.  

2.1.4.1 Ketrampilan Bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang 

dikenal. Respon yang di berikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal 

yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang 

http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/19/delapan-kompetensi-dasar-mengajar/


22 

 

 

 

mendorong kemampuan berpikir (Hasibuan dan Moedjiono, 2009: 62).  Ketrampilan 

bertanya di bedakan atas ketrampilan bertanya dasar dan ketrampilan bertanya lanjut. 

1) Ketrampilan bertanya dasar  

Ketrampilan bertanya dasar terdiri atas konponen-konponen sebagai berikut: a) 

Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, b) Pemberian acuan, c) 

Pemusatan, d) Pemindah giliran, e) Penyebaran, dan f) Pemberian waktu berpikir  

(Anitah, 2008: 7.9). 

2) Ketrampilan bertanya lanjut  

Merupakan lanjutan dari ketrampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan 

usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar pertisipasi dan 

mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. Ketrampilan bertanya lanjut di 

bentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Karena itu, 

semua komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan ketrampilan 

bertanya lanjut. Komponen keterampiln bertanya lanjut terdiri atas: a) Pengubahan 

susunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. b) Pengaturan urutan 

pertanyaan. c) Penggunaan pertanyaan pelacak. d) Peningkatan terjadinya interaksi  

(Anitah, 2008: 7.12). 

 

2.1.4.2 Ketrampilan Memberikan Penguatan 

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, yang merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan 

memberikan informasi atau umpan balik (feed back) bagi si penerima atas 
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perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon 

terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali tingkah laku tersebut. 

Penguatan pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis yaitu penguatan 

verbal dan penguatan non verbal. Komponen-komponen keterampilan meberikan 

penguatan yang harus dikuasai oleh guru berkaitan dengan keterampilan 

menggunakan kedua jenis penguatan tersebut. Secara terperinci, komponen-

komponen tersebut adalah sebagai berikut (Anitah, 2008: 7.25). 

1) Penguatan Verbal 

Penguatan verbal merupakan penguatan uang paling mudah digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, yang dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, 

dukungan, pengakuan atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah 

laku dan penampilan siswa. Komentar, pujian, dan sebagainya tersebut dapat 

diberikan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. 

2) Penguatan Nonverbal 

Penguatan nonverbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara sebagai berikut: 

a. Mimik dan gerakan badan 

b. Gerak mendekati  

c. Sentuhan  

d. Kegiatan yang menyenangkan  

e. Pemberian simbol atau benda (Anitah, 2008: 7.26).  

3) Penguatan Tak Penuh.  
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Selain kedua jenis penguatan tersebut, ada satu cara pemberian penguatan yang 

disebut penguatan tak penuh. Sesuai dengan namannya, penguatan tak penuh 

diberikan untuk jawaban/respons siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan 

sebagian lainnya masih perlu diperbaiki (Anitah, 2008: 7.28) 

Penggunaan penguatan secara evektif harus memperhatikan tiga hal, yaitu 

kehangatan dan evektifitas, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respons 

yang negatif. 

 

2.1.4.3 Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar-

mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses 

belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan 

serta secara aktif (Hasibuan dan Moedjiono, 2009: 64). Pada dasarnya, variasi dalam 

kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok (Anitah, 2008: 

7.40).  

2.1.4.3.1. Variasi dalam Gaya Mengajar  

Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan gaua mengajar yang dapat 

divariasikan oleh seorang guru berkisar pada butir-butir berikut. 

1) Variasi suara  

2) Pemusatan perhatian  

3) Kesenyapan  

4) Mengadakan kontak pandang  
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5) Gerak gerakan badan dan mimic 

6) Perubahan dalam posisi guru (Anitah, 2008: 7.41-7.43) 

2.1.4.3.2. Variasi dalam Penggunaan Media dan Alat Pengajaran.  

Media dan alat pengajaran bila ditunjau dari indera yang digunakan dapat 

digolongkan ke dalam tiga bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba 

(http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/19/delapan-kompetensi-dasar-mengajar/). 

Adapun variasi penggunaan alat antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Variasi alat atau bahan yang dapat dilihat (visual aids). 

b. Variasi alat atau bahan yang dapat didengart (auditif aids). 

c. Variasi alat atau bahan yang dapat diraba (motorik). 

d. Variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat dan diraba (audio visual aids).  

2.1.4.3.3. Variasi Pola Interaksi dan Kegiatan Siswa.  

Pola interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sangat 

beraneka ragam coraknya. Penggunaan variasi pola interaksi dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. 

 

2.1.4.4. Ketrampilan Menjelaskan 

Yang dimaksud dengan ketrampilan menjelaskan adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar komponen-komponen 

ketrampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu : 

http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/19/delapan-kompetensi-dasar-mengajar/


26 

 

 

 

2.1.4.4.1. Merencanakan 

Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis 

hubungan yang ada diantara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, 

rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan.  

2.1.4.4.2. Penyajian Suatu Penjelasan 

Dalam penyajian suatu penjelasan dapat memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut :  

1) Kejelasan 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi 

3) Pemberian tekanan 

4) Penggunaan balikan. 

 

2.1.4.5. Ketrampilan Membuka dan Menutup pelajaran 

Yang dimaksud dengan membuka pelajaran (set induction) ialah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

menciptakan prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa 

yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. 

2.1.4.5.1. Komponen Ketrampilan Membuka Pelajaran  

1) Menarik perhatian siswa 

2) Menimbulkan motivasi 
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3) Memberi acuan melalui berbagai usaha 

4) Membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. 

2.1.4.5.2. Komponen Ketrampilan Menutup Pelajaran  

1) Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan 

membuat ringkasan 

2) Mengevaluasi. 

3) Memberi tindak lanjut (Anitah, 2008: 8.10). 

 

2.1.4.6. Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. 

Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu 

konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi 

kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan 

demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina 

kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya ketrampilan berbahasa. 

 

2.1.4.7. Ketrampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah ketrampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar.  
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Dalam melaksanakan ketrampilan mengelola kelas maka perlu diperhatikan 

komponen ketrampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal (bersifat prefentip) berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan bersifat represif 

ketrampilan yang berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

 

2.1.4.8. Ketrampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar 

antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara 

guru dan siswa dengan siswa. 

Komponen ketrampilan yang digunakan adalah:  

1) Ketrampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

2) Ketrampilan mengorganisasi 

3) Ketrampilan membimbing dan memudahkan belajar 

4) Ketrampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru yang efektif adalah guru yang 

mampu membawa siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Untuk mencapai tingkat efektifitas mengajar, guru harus menguasai 



29 

 

 

 

keterampilan mengajar guru. Untuk dapat menguasai keterampilan mengajar 

kompleks guru perlu menguasai dasar keterampilan mengajar. Keterampilan 

mengajar guru antara lain yaitu keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan pembelajaran perseorangan dan 

keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan mengajar tersebut saling berkaitan 

dan dilakukan secara sistematis agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Adapun dalam 

penelitian ini, keterampilan guru pada pembelajaran Matematika dengan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) meliputi indikator: 1) mempersiapkan 

pembelajaran; 2) membuka pembelajaran; 3) penguasaan terhadap penyampaian 

materi pembelajaran serta permasalahannya; 4) pengorganisasian dalam kelompok 

pasangan; 5) mengajukan pertanyaan; 6) emberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif; 7) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan pembelajaran; 8) 

mengadakan variasi pembelajaran; 9) kemampuan memilih media/alat peraga dalam 

pembelajaran; 10) memberikan penguatan; 11) menciptakka iklim pembelajaran yang 

kondusif; 12) menutup pembelajaran. 
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2.1.5.  Aktivitas Siswa 

 Menurut Sriyono (dalam Yasa:2008) aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas – tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.Menurut Paul D. Dierich (dalam 

Hamalik, 2009:172-173) macam aktivitas siswa terbagi menjadi 8 kelompok, yaitu:  

a. Kegiatan visual seperti membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain.  

b. Kegiatan lisan (oral) seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.  

c. Kegiatan mendengarkan seperti mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio.  

d. Kegiatan menulis seperti menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan test, dan mengisi angket.  
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e. Kegiatan menggambar seperti menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, 

dan pola.  

f. Kegiatan metrik seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun.  

g. Kegiatan mental seperti merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan.  

h. Kegiatan emosional seperti minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan 

overlap satu sama lain.  

 Getrude M. Whipple (dalam Hamalik, 2009:173-175) membagi kegiatan-

kegiatan murid menjadi:  

a. Bekerja dengan alat-alat visual 

b. Ekskursi dan trip  

c. Mempelajari masalah-masalah  

d. Mengapresiasi literatur  

e. Ilustrasi dan konstruksi 

f. Bekerja menyajikan informasi 

g. Cek dan tes  

 Aktivitas belajar siswa merupakan segala sesuatu kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa selama proses pembelajaran yang dapat berupa fisik maupun jasmani. 

Kegiatan yang dilakukan seperti; siswa bertanya, siswa menanggapi, siswa berdiskusi 
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kelompok, menulis, mendengarkan, menggambar, mendengarkan penjelasan dari 

guru dan kegiatan-kegiatan lain. Keaktifan siswa sangat diperlukan dalam 

pembelajaran karena aktivitas belajar siswa merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Adapun aktivitas yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi kegiatan visual, kegiatan lisan (oral), kegiatan mendengarkan, kegiatan 

menulis, kegiatan metrik, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. 

 

2.1.6.  Hasil Belajar 

 Keterampilan guru serta aktivitas siswa yang berkembang secara tidak langsung 

dapat meningkatkan hasil belajar. Peningkatan ini ditandai dengan kenaikan hasil 

belajar siswa lebih baik dari sebelumnya. Menurut Anitah (2008: 2.19), hasil belajar 

merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. 

Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus 

menunjukkan suatu perubahan tingkah laku  atau perolehan perilaku yang baru dari 

siswa yang bersifat menetap, fungsional, poitif, dan disadari 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Anni, 2007:5). Menurut 

Suprijono (Suprijono, 2009: 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.  

Romizoswki (dalam Anitah, 2008: 2.19) menyebutkan dalam skema 

kemampuan yang dapat menunjukkan hasil belajar yaitu:  
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1) keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan 

memecahkan masalah dan berpikir logis. 

2) keterampilan psikomotorik berkaitan dengan kemampuan tindakan fisik dan 

kegiatan perceptual. 

3) keterampilan reaktif berkaitan dengan sikap, kebijaksanaan, perasaan, dan self 

control. 

4) keterampilan interaktif berkaitan dengan kemampuan social dan ,kepemimpinan.  

 Menurut Bloom (dalam Thobroni, 2011: 23-24), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

a. Domain kognitif mencakup knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), evaluating (menilai). 

b. Domain afektif mencakup receiving (sikap menerima), responding (memberi 

respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

c. Domain psikomotor mencakup initiatiory, pre-routine, rountinized, keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

 Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada ranah kognitif. 

Sehingga, pada penelitian ini peneliti akan mengolah data yang berupa nilai dari 

tes yang diberikan kepada siswa yang akan menentukan tingkat kelulusan belajar 

siswa. 
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Dalam penelitian ini indikator hasil belajar yang ingin dicapai antara lain: 1) 

menjelaskan arti jarak dan kecepatan; 2) menyebutkan satuan jarak dan kecepatan; 3) 

menetukan kesetaraan antar satuan kecepatan yang telah ditentukan; 4) membuktikan 

kecepatan secara langsung; 5) menyelesaikan opersi hitung yang melibatkan satuan 

jarak dan kecepatan; 6) menjelaskan hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan 

menggunakan diagram; 7) memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan waktu, 

jarak, dan kecepatan.  

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku berupa penguasaan pengetahuan/keterampilan seseorang setelah 

melakukan aktivitas belajar.  

 

2.1.7.  Model Pembelajaran 

2.1.7.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Kasdi dan Nur (dalam Trianto, 2007:6) istilah model pembelajaran 

sangat dekat dengan istilah strategi, metode atau prosedur. Tetapi istilah model 

pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode atau 

prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 
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3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tecapai  

Sedangkan menurut Joyce (dalam Trianto, 2007: 5) model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 

menentukan prangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, computer, kurikulum, dan lain-lain. Adapun Soekamto, dkk (dalam Trianto, 

2007: 5) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah: “Kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktifitas belajar mengajar” 

Dari pengertian model pembelajaran diatas diharapkan  guru mata pelajaran 

umumnya dan khususnya matematika mampu memilih model dan strategi 

pembelajaran sebagai pedoman dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar yang 

sesuai dengan materi dan standar kompetensi serta kompetensi dasar dalam standar 

isi. 

 

2.1.7.2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 
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temannya (Trianto, 2007: 41). Dalam pembelajaran kooperatif guru bertindak sebagai 

fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak mengarahkan kelompok ke arah hasil 

yang sudah disiapkan sebelumnya (Suprijono, 2009: 54). 

Menurut Slavin (dalam Isjoni, 2011: 15), pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Sedangkan Sunal dan Hans (dalam Isjoni, 2011: 15) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau 

serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta 

didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Selanjutnya Stahl (dalam Isjoni, 

2011: 15) menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa 

lebih baik dan meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong-

menolong dalam perilaku social. 

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Lie, 2002: 30-34) ada lima unsur 

yang harus diterapkan dalam model pembelajaran kooperatif, kelima unsur tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Saling ketergantungan positif  

 Saling ketergantungan positif berarti keberhasilan kelompok ditentukan 

oleh usaha belajar setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang 

efektif, guru perlu menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga setiap anggota 

kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan 

mereka. 
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2) Tanggung jawab perorangan. 

 Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggungjawab untuk melakukan 

yang terbaik. Guru yang efektif dalam model pembelajaran cooperative learning 

membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga masing-masing 

anggota kelompok harus melaksanakan tanggungjawabnya sendiri agar tugas 

selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 

3) Tatap muka 

 Tatap muka berarti memberikan kesempatan untuk bertatap muka dan 

berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para siswa untuk membentuk 

sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai 

perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing.  

4) Komunikasi antar anggota 

 Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung 

pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka 

untuk mengutarakan kemampuan mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam 

kelompok juga merupakan proses panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang 

sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan 

pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa.  

5) Evaluasi Proses Kelompok 



38 

 

 

 

 Evaluasi kelompok berarti siswa dalam satu kelompok bersama-sama 

mengevaluasi proses belajar kelompok. Format evaluasi dapat bermacam-macam, 

tergantung pada tingkat pendidikan siswa. Hal-hal yang perlu dievaluasi misalnya 

kerja sama, partisipasi  setiap anggota, komunikasi antar anggota, dan lain 

sebagainya. Hal ini akan mendorong setiap kelompok untuk meningkatkan efektifitas 

belajar kelompoknya. 

 Sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase.  

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan 

peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan pserta didik 

siap belajar 

Fase 2 : Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara verbal 

Fase 3 : Organize student into 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang tata cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok mlakukan 

transisi yang efisien 

Fase 4 : Assist team work and 

study  

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan 
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Membantu kerja tim dan 

belajar 

tugasnya 

Fase 5 : Test on the materials 

Mengevaluasi  

Menguji pengetahuan peserta 

didik mengenal berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

Fase 6 : Provide recognition 

Memberikan pengakuan 

atau penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan prsentasi 

individu maupun kelompok 

         (Suprijono, 2009: 65) 

 Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pelajaran dan 

mempersiapkan siswa untuk belajar. Kemudian dilanjutkan fase berikutnya yaitu 

menyajikan informasi, biasanya dilakukan dengan mempresentasikan informasi 

kepada siswa secara verbal. Selanjutnya mengorganisir siswa ke dalam tim-tim 

belajar, dalam fase ini guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata 

cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok mlakukan transisi yang 

efisien. Selanjutnya diikuti guru membantu tim-tim belajar selama peserta didik 

mengerjakan tugasnya.  

 Setelah siswa selesai mengerjakan tugasnya selanjutnya menguji pengetahuan 

siswa mengenal berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok 
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mempresentasikan hasil kerjanya. Dan fase yang terakhir yaitu memberika pengakuan 

atau penghargaan yang dilakukan guru yaitu mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prsentasi individu maupun kelompok. Menurut lie (2005: 55) terdapat 

beberapa  teknik-teknik pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar di kelas, antara lain: 

1. Mencari pasangan 

 Teknik belajar mencari pasangan (make a match) dikembangkan oleh Lorna 

Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenal suatu konsep atau topik dala suasana yang menyenangkan. 

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 

usia anak didik. 

2. Bertukar pasangan 

 Teknik belajar mengajar bertukar pasangan memberi kesempatan untuk 

bekerja sama dengan orang lain. Pasangan bisa ditunjuk oleh guru atau berdasarkan 

teknik mencari pasangan.  

3. Berpikir-berpasangan-berempat 

 Teknik belajar mengajar berpikir-berpasangan-berempat dikembangkan oleh 

Frank Lyman (Think-Pair-Share) dan spencer Kagan (Think-Pair-Square) sebagai 

struktur kegiatan pembelajaran cooperatif learning. Teknik ini memberi siswa 

kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari teknik ini 

adalah optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan delapan kali lebih 
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banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka 

kepada orang lain. 

4. Berkirim salam dan soal 

 Teknik belajar mengajar berkirim salam dan soal memberi siswa kesempatan 

untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat pertanyaan 

sendiri sehingga akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan 

yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya. 

5. Kepala bernomor 

 Teknik belajar mengajar kepala bernomor (Numbered Heads) dikembangkan 

oleh Spencer Kagan (1992). Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama 

mereka.  

 Dari uraian diatas disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok diskusi dalam proses 

pembelajaran. Melalui kegiatan berkelompok akan terjadi interaksi antara siswa 

dengan siswa, melalui interaksi tersebut terjadi pertukaran informasi dan 

pengetahuan. Dalam kegiatan berkelompok, masing-masing anggota kelompok 

memliki tanggungjawab baik secara individu dan tanggungjawab bersama dalam 

kelompok. Sehingga semua siswa mendapatkan informasi dan pengetahuan dari 

kegiatan berkelompok. Dalam penelitin ini, peneliti menerapkan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yaitu Think Pair Share (TPS). Karena, model ini memberi 
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kesempatan siswa untuk berpikir sendiri dan kelompok. Sehingga menuntut siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

 

2.1.8. Model Pembelajaran Think Pair Share 

 Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Arends (1997) 

(dalam Trianto, 2007: 61) menyatakan bahwa Think-Pair-Share merupakan suatu 

cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. 

 Menurut Slavin (2010: 257) dalam pembelajaran ketika guru menyampaikan 

pelajaran kepada kelas, para siswa duduk berpasangan dengan timnya masing-

masing. Guru memberikan pertanyaan kepada kelas. siswa diminta untuk memikirkan 

sebuah jawaban dari mereka sendiri, lalu berpasangan dengan pasangannya untuk 

mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya, guru meminta para siswa 

untuk berbagi jawaban yang telah mereka sepakati dengan seluruh kelas. Tehnik ini 

memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri (Lie dalam Isjoni, 2011: 112) serta 

bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan dan teknik ini adalah optimalisasi 

partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan delapan kali lebih banyak kepada setiap 

siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. 

 Guru memilih menggunakan Think Pair Share  (Trianto, 2007: 61-62) untuk 

membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan. Guru menggunakan langkah-

langkah (fase) berikut. 

1) Langkah 1: Berpikir (Thinking) 
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Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, 

dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri 

jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau 

mengerjakan bukan bagian berpikir. 

2) Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru memninta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang 

telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan 

jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 

5 menit untuk berpasangan. 

3) Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan 

keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling 

ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian 

pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan Arends (dalam Trianto, 2007:62) 

Dalam Wuryanto (http\\aguswuryanto.blog.com/model dan strategi pembelajaran 

« belajar jadi guru.htm) dijelaskan sintak model pembelajaran Think Pair Share yaitu 

sebagai berikut: 

1) Guru mengajarkan materi seperti biasa, alat peraga disarankan . 

2) Dengan tanya jawab, guru memberikan contoh soal. 

3) Guru memberikan soal yang dikerjakan siswa berdasar persyaratan soal sebagai 

problem. 
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4) Siswa di pandu guru menyelesaikan soal. 

5) Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya 

6) Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa 

7) Guru memberi kesimpulan 

8) Penutup. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Think 

Pair Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif dengan pola berpikir 

berpasangan. Melalui kegiatan berfikir (Thinking) siswa bekerja sendiri memikirkan 

jawaban dari mereka sendiri serta mempunyai tanggung jawab individual. Melalui 

kegiatan berpasangan (Pairing) siswa bekerja sama dengan siswa lain dalam proses 

belajar kelompok untuk mencapai kesepakatan terhadap jawaban. Melalui kegiatan 

berbagi (Sharing) setiap kelompok mempertanggung jawabkan jawaban yang telah 

disepakati untuk berbagi dengan kelompok lain. 

 

2.1.9. Pembelajaran Matematika 

2.1.9.1. Hakikat Matematika 

Menurut Reyt (1994: 8) dalam Budi (2010) (http://budiusada. staff. fkip. uns. 

ac. id/tag/pembelajaran/), matematika adalah: 
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1) Studi pola dan hubungan (study of patterns and relationships) dengan demikian 

masing-masing topik yang ada dalam matematika saling berjalinan satu dengan 

yang lainnya yang membentuknya.  

2) Cara berpikir (way of thinking) yaitu memberikan strategi untuk mengatur, 

menganalisis dan mensintesa data atau semua yang ditemui dalam masalah sehari-

hari. 

3) Suatu seni (an art) karena dalam matematika ditandai dengan adanya urutan dan 

konsistensi internal. 

4) Sebagai bahasa (a language) karena matematika dipergunakan secara hati-hati dan 

didefinisikan dalam term dan simbol yang meningkatkan kemampuan untuk 

berkomunikasi sains, keadaan kehidupan riil, dan matematika itu sendiri. 

5) Sebagai alat (a tool) karena matematika dipergunakan oleh setiap orang dalam 

menghadapi kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.9.2. Landasan Pembelajaran Matematika 

Muhsetyo (2008: 1.8-1.12) menyatakan bahwa guru matematika yang 

professional dan kompeten mempunyai wawasan landasan yang dapat dipakai dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Wawasan itu berupa dasar-

dasar teori belajar yang dapat diterapkan untuk pengembangan dan atau perbaikan 

pembelajaran matematika. 

1. Teori Thorndike 

Teori Thorndike disebut teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta 
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didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang siap menerima 

pengetahuan secara pasif. Pandangan belajar semacam ini mempunyai dampak 

terhadap pandangan mengajar. Mengajar dipandang sebagai perencanaan dari urutan 

bahan pelajaran yang disusun secara cermat, mengkomunikasikan bahan kepada 

peserta didik, dan membawa mereka untuk praktik menggunakan konsep atau 

prosedur baru. Konsep dan prosedur baru itu akan semakin mantap jika makin banyak 

praktik (latihan) dilakukan. 

2. Teori Ausubel 

 Teori makna (meaning theory) dari Ausubel (Brownell dan Chazal) 

mengemukakan pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar matematika. 

Kebermaknaan pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih menarik, lebih 

bermanfaat, dan lebih menantang, sehingga konsep dan prosedur matematika akan 

lebih mudah dipahami dan lebih tahan lama diingat oleh pesera didik. Kebermaknaan 

yang dimaksud dapat berupa struktur matematika yang lebih ditonjolkan untuk 

memudahkan pemahaman (understanding). 

3. Teori Jean Piaget 

 Menyatakan  bahwa kemampuan intelektual anak berkembang secara 

bertingkat atau bertahap, yaitu (a) sensori motor (0-2 tahun), (b) pra operasional (2-7 

tahun), (c) operasional konkret (7-11 tahun), dan (d) operasional (  11 tahun). Teori 

ini merekomondasikan perlunya mengamati tingkatan perkembangan intelektual anak 

sebelum suatu bahan matematika diberikan, terutama untuk menyesuaikan 
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“keabstrakan” bahan matematika dengan kemampuan berfikir abstrak anak pada saat 

itu. Teori Jean Piaget juga menyatakan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai 

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi belajar atau lingkungan. 

Keadaan ini memberi petunjuk bahwa orang selalu belajar untuk mencari tahu dan 

memperoleh pengetahuan, dan setiap orang berusaha untuk membangun sendiri 

pengetahuan yang diperolehnya. 

4. Teori Vygotsky 

Teori Vigostky berusaha mengembangkan model kontruktivistik belajar mandiri 

dari peaget menjadi belajar kelompok. Dalam membangun sendiri pengetahuannya, 

peserta didik dapat memperoleh pengetahuan melalui kegiatan yang beranekragam 

dengan guru sebagai fasilitator. Kegiatan itu dapat berupa diskusi kelompok kecil, 

diskusi kelas, mengerjakan tugas kelompok. Dengan kegiatan yang beragam, peserta 

didik akan membangun pengetahuannya sendiri melalui membaca, diskusi, Tanya 

jawab, kerja kelompok, pengamatan, pencatatan, pengerjaan dan presensi.  

5. Teori Jerome Bruner 

Teori ini berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu kemampuan mental anak 

berkembang secara bertahap mulai dari sederhana ke yang rumit, mulai dari yang 

mudah ke yang sulit, dan mulai dari yang nyata konkret ke yang abstrak. Urutan 

tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengikuti pelajaran dengan lebih 

mudah. Urutan bahan yang dirancang juga biasanya terkait usia dan umur anak. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan 

pembelajaran matematika yang baik dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, seorang 
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guru harus memahami karakteristik siswa sesuai tingkat perkembangannya. Siswa 

usia Sekolah Dasar (usia 7-11 tahun) memasuki tahap operasional konkret sehingga 

guru hendaknya dalam menanamkan konsep saat pembelajaran matematika dimulai 

dengan memperkenalkan benda-benda yang nyata dan diketahui siswa, misalnya 

kelereng dan lidi untuk penyelesaian operasi hitung. Kemudian mengarahkan siswa 

untuk berpikir semi konkret dan pada akhirnya mengarahakan siswa pada hal yang 

abstrak. Selain itu dalam mengembangkan pengetahuannya siswa dapat memperoleh 

pengetahuan melalui kegiatan yang beraneka ragam. Kegiatan itu diantaranya diskusi, 

mengerjakan tugas kelompok, tugas bersama membuat laporan atau presentasi 

tentang sesuatu yang terkait dengan matematika. Oleh karena itu model pembelajaran 

Think Pair Share yang paling sesuai diterapkan untuk pembelajaran yang semacam 

itu. Dalam pembelajaran dengan model Think Pair Share siswa akan membangun 

pengetahuannya sendiri melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, pengamatan, 

persentasi. Sehingga siswa belajar dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari 

dan benda konkret di sekitarnya. 

 

 

 

2.1.9.3. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Menurut standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 
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untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa mata pelajaran 

Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 

dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan  sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan  matematika. 

3)  Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

2.1.9.4. Pembelajaran Matematika di SD 

Menurut Gagne, Brings, dan Wager (dalam, Winataputra. 2008: 1. 19), 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses pembelajaran pada siswa. Sedangkan pembelajaran matematika 

adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi 

tentang bahan matematika yang dipelajari (Muhsetyo, 2008: 1.26). 
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Berikut adalah pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep 

matematika. 

1) Penanaman konsep dasar (Penanaman Konsep) 

 Yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika. Pembelajaran penanaman 

konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan 

kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

2) Pemahaman Konsep 

 Yaitu lanjutan pembelajaran dari penanaman konsep, yang bertujuan agar 

siswa lebih memahami  suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua 

pengertian. Pertama,merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep 

dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari 

pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. 

3) Pembinaan Keterampilan 

 Yaitu pembelajaran lanjutan dari pemahaman konsep dan penanaman konsep. 

Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. Seperti halnya pada pemahaman konsep, 

pembinaan keterampilan juga terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan 

kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan keterampilan dilakukan pada 

pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari penanaman dan 
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pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman konsep 

dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas 

sebelumnya (Heruman, 2010: 2-3). 

Berdasar uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pembelajaran 

pasti memiliki tahapan-tahapan tersendiri, begitu juga dengan pembelajaran 

matematika yang memiliki tiga tahapan di atas, tiga tahapan tersebut saling 

berkesinambungan. Dalam melaksanakan tiga tahapan di atas guru tidak boleh lepas 

dari landasan pembelajaran matematika yang ada. Agar pembelajaran matematika 

yang berlangsung dapat memberikan kebermaknaan konsep bagi siswa sehingga 

siswa dapat memiliki kompetensi yang diharapkan dengan begitu tujuan matematika 

tercapai. 

 

2.1.10. Materi Pembelajaran 

2.1.10.1. Jarak dan kecepatan 

2.1.10.1.1. Satuan Jarak  

Jarak merupakan batasan atau perolehan panjang berdasarkan satuan panjang 

tertentu yang diukur melalui waktu atau periode tertentu. 

Rumus menentukan jarak : 

 

 

Contoh :   

Jarak = waktu x kecepatan  
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Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km/jam. Berapa km jarak yang 

ditempuh, jika mobil tersebut berjalan selama 3 jam 15 menit? 

Jawab : 

Kecepatan = 60 km/jam 

 

Jarak = waktu x kecepatan 

   

   

Jadi, mobil tersebut menempuh jarak 195 km. 

 

2.1.10.1.2. Satuan Waktu  

Waktu merupakan lamanya sebuah perjalanan atau kepentingan sebagai satuan 

ukuran. 

 

Rumus menentukan waktu : 

 

Contoh: 

Jarak kota A dan kota B 175 km. Tentukan waktu yang diperlukan untuk 

menempuh jarak tersebut jika kecepatan rata-ratanya 50 km/jam! 

Jawab: 

Jarak = 175 km 

Waktu = jarak : kecepatan  
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Kecepatan = 50 km/jam 

Waktu = jarak : kecepatan 

= 175 km : 50 km/jam 

= 3 jam 30 menit 

= 3,5 jam 

Jadi, waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut adalah 3,5 jam. 

 

2.1.10.1.3. Satuan Kecepatan  

Kecepatan  merupakan laju perputaran atau perjalanan pada periode yang 

ditentukan sebagai satuan ukuran. 

Rumus menentukan kecepatan : 

 

 

Contoh: 

Jarak Solo-Purwokerto 180 km, ditempuh dengan 

menggunakan  Berapa kecepatan 

rata-rata sepeda motor tersebut! 

Jawab: 

Waktu = 2 jam 15 menit atau   

Jarak = 180 km 

Kecepatan  = jarak : waktu  

Kecepatan = jarak : waktu  
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= 180 km :   

= 180 km :   

= 180 km x  = 80 km 

Jadi, kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah 80 km/jam. 

 

2.1.10.2. Menentukan Kesetaraan antar satuan kecepatan 

Hubungan antarsatuan kecepatan, yaitu km/jam, m/detik, dan cm/detik. 

Cara mengubah satuan kecepatan 

1 km/jam dapat ditulis   

Pembilang diubah ke dalam satuan meter. Penyebut diubah ke dalam satuan 

detik. Sehingga: 

 =  = 0, 28 m/detik 

Jadi, 

 

 

Menggunakan cara yang sama diperoleh kesetaraan satuan kecepatan yang lain 

sebagai berikut. 

 

 

 

1 km/jam = 0,28 m/detik 

1 m/detik = 3,6 km/jam 

1m/detik = 100 cm/detik 
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2.1.10.3. Menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan 

kecepatan 

 Contoh : Untuk menempuh jarak 5 km, sebuah mobil membutuhkan bensin 1 

liter. Jika mobil tersebut berisi 50 liter bensin dalam tangkinya, berapa km jarak yang 

dapat dapat ditempuh mobil tersebut? 

Jawab: 

1 liter = 5 km 

50 liter = 50 x 5 km = 250 km 

Jadi, mobil tersebut dapat menempuh jarak 250 km. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rifa Imami tahun 2011  yang mengkaji 

tentang penerapan teknik Think Pair Share  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan pokok pikiran paragraf di 

kelas IV SDN Ngelokulon 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan 

teknik Think Pair Share kemampuan siswa meningkat, hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata kelas sebelum dilakukan tindakan yaitu 58.05 (44.4%) tetapi setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I dan II rata-rata meningkat menjadi 72.8 (83.3%). Ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan, berarti dengan 

teknik Think Pair Share kemampuan siswa ddapat meningkat. 
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Awang Satriadi tahun 2010, Penelitian ini mengkaji tentang penerapan 

pendekatan Think Pair Share pada mata pelajaran IPA materi sistem pencernaan 

manusia pada kelas V di SDI Hasanuddin 03 Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dngan pendekatan Think Pair Share  kualitas pembelajaran 

siswa meningkat. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan siswa sebelum 

dilakukan tindakan sebesar 30% dengan nilai rata-rata kelas 52, kemudian setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I, II dan III persentase ketuntasan meningkat menjadi 

90% dengan rata-rata kelas menjadi 65. Hal ini berarti bahwa dengan pendekatan 

Think Pair Share kualitas pembelajaran siswa meningkat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Noveini Dyah Retno dalam (http://karya-

ilmiah.um.ac.id/) tahun 2009. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana menerapkan 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis karangan narasi pada kelas V di SDN Ploso 03 Selopuro 

Kabupaten Blitar. Berdasarkan observsi awal, keterampilan menulis siswa masih 

kurang dan belum mencapai standar nilai yang berlaku di sekolah tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas yang kurang dari 65. Namun setelah dilakukan 

tindakan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif model Think Pair Share dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian pada siklus I dan II kemampuan siswa dalam menulis karangan 

narasi meningkat. 

 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/
http://karya-ilmiah.um.ac.id/
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Proses pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran baik guru maupun 

siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan 

suatu model-model pembelajaran sebagai sarana untuk mendorong aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar atau prestasinya. Salah 

satu diantaranya adalah model pembelajaran berpartner atau berpasangan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pembelajaran berpasangan Think Pair Share 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain. 

 Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode ini melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan pengetahuan secara 

mandiri, sikap dan keterampilannya. Selain itu komponen-komponen yang terstruktur 

dalam metode ini memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif 

bagi siswa untuk belajar sehingga dapat meningkatkan aktivitas dalam memecahkan 

masalah, memberikan motivasi siswa dalam belajar, bekerjasama dengan teman 

secara efektif, berinteraksi dengan guru sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

belajar siswa yang lebih baik. 

 Adanya peningkatan pada hasil belajar siswa maka dapat dikatakan bahwa upaya 

perbaikan yang dilakukan telah efektif. Dengan kata lain proses belajar matematika 
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dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share lebih efektif dari pada 

pembelajaran tanpa menggunakan model Think Pair Share 
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KONDISI 

AWAL 

SEBELUM 

TINDAKA

N 

Pembelajara

n matematika 

masih belum 

optimal 

 

 Guru mengajukan suatu pertanyaan 

atau masalah yang berkaitan dengan 

pelajaran 

 Siswa diminta memikirkan jawaban 

dari mereka sendiri (Thinking) 

 Siswa berpasangan dengan 

pasangannya untuk mencapai sebuah 

kesepakatan terhadap jawaban 

(Pairing) 

 Siswa berbagi jawaban yang telah 

mereka sepakati dengan seluruh 

kelas (Sharing) 

PELAKSAN

AAN 

TINDAKAN 
Penerapan 

model 

pembelajaran  

Think Pair 

Share (TPS) 

 

 Keterampilan guru meningkat 

 Aktivitas siswa meningkat 

 Hasil belajar siswa mencapai KKM  
KONDISI 

AKHIR 

SETELAH 

TINDAKA

N 
 

Pembelaj

aran 

belum 

berkualit 

as 

Guru: 

1. Guru belum menerapkan inovasi 

pembelajaran. 

 

Siswa: 

1. Hasil belajar siswa belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis  tindakan  bahwa model pembelajaran Think Pair Share 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika pada siswa kelas VB SDN 

Sampangan 02 kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitin tindakan kelas (PTK). Menurut 

Arikunto (dalam Arikunto, dkk. 2007: 3) bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Dalam pelaksanaan 

penelitian tidakan kelas ada empat tahap yang lazim dilalui, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 

Bagan 3.1 

Prosedur PTK menurut Arikunto (dalam Arikunto, dkk, 2007:16) 
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Tahap-tahap penelitian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan menurut Widihastrini (2010:17) merupakan langkah pertama 

yang dilakukan dalam pelaksanaan PTK, langkah utama dalam perencanaan 

adalah: 1) identifikasi masalah, 2) menganalisis dan merumuskan masalah, 3) 

analisis akar penyebab masalah, 4) pengembangan intervensi (pemecahan 

masalah), dan menyusun rancangan tindakan. 

Dalam tahap perencanaan peneliti membuat rencana sebagai berikut: 

a. Menelaah materi dalam pembelajaran matematika serta menelaah indikator 

bersama guru kelas VB SD Negeri Sampangan 02 Kota Semarang. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share. 

c. Menyiapkan media dan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan, Arikunto (2007: 18) 

merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan 

tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan 

yang telah dibuat sebelumnya yaitu melaksanskan pembelajaran matematika 
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dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Untuk 

mengimplementasi rancangan penelitian, peneliti merencanakan 2 (dua) siklus. 

Pada siklus pertama dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model Think 

Pair Share. Siklus kedua dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang dirasa 

belum baik pada siklus pertama. Setiap satu siklus direncakan dua kali pertemuan. 

 

3.1.3 Observasi 

Observasi yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2007: 19). Dalam penelitian ini kegiatan observasi dilakukan secara 

kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share 

(TPS). 

 

3.1.4 Refleksi 

Arikunto (2007: 19) refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi dilakukan setelah data pembelajaran 

diolah, atau setelah guru mempunyai gambaran tentang keberhasilan/kegagalan 

atau kekuatan/kelemahan tindakan perbaikan yang dilakukan (Wardani,dkk  2008: 

4.43).  

Refleksi dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran 

yang terjadi dan mengkaji hasil belajar siswa. Pelaksanaan refleksi berupa diskusi 

antara guru dan observer untuk mengevaluasi hasil tindakan dan merumuskan 

perencanaan tindakan berikutnya. Guru juga mengecek apakah indikator kinerja 
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yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tercapai, bila belum tercapai maka 

peneliti tetap melanjutkan siklus berikut, dan seterusnya sampai mencapai 

indikator kinerja. 

 

3.2. SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1. Siklus I 

Dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, disetiap pertemuan meliputi 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan materi pokok 

jarak dan kecepatan, satuan jarak dan kecepatan, dan kesetaraan antar satuan 

kecepatan. 

3.2.1.1. Perencanaan 

1) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran matematika yang sesuai 

dengan model think pair share. 

2) Menyiapkan alat/media dan sumber belajar. 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa. 

4) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

5) Menyiapkan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis. 
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3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

1) Kegiatan Awal 

a) Melakukan apersepsi sesuai materi yang akan dipelajari 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

c) Memberi motivasi kepada siswa 

2) Kegiatan Inti 

Tahap I: Thinking 

a) Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan di 

pelajari (eksplorasi) 

b) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru secara 

individu 

 Tahap II: Pairing 

a) Siswa berpasangan sesuai tempat duduk (elaborasi) 

b) Siswa berdiskusi mengenai jawaban yang mereka peroleh yang kemudian 

mencapai kesepakatan atas jawaban 

Tahap III: Sharing 

a) Siswa berbagi kepada seluruh kelas atas jawaban yang diperoleh 

(konfirmasi) 

b) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

c) Siswa diminta membuat simpulan dari materi yang telah dipelajari 
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3) Kegiatan Akhir 

a) Guru membimbing siswa membuat simpulan dari materi yang telah 

dipelajari dari awal sampai akhir 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c) Guru memberikan tindak lanjut 

 

3.2.1.3. Observasi 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui tahap-tahap kegiatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun objek pengamatan meliputi 

aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pelaksanaan kegiatan Pembelajaran. 

Pengamatan aktivitas siswa dalam proses belajar yang dilakukan oleh 

peneliti berupa lembar pengamatan siswa untuk mengetahui sikap dan minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam kegiatan berdiskusi 

kelompok. 

Pengamatan terhadap guru, peneliti mengamati guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model think pair share. 

 

3.2.1.4. Refleksi  

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I.  

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 
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3.2.2. Siklus II 

Dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, disetiap pertemuan meliputi 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan materi 

hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan serta menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. 

3.2.2.1. Perencanaan 

1) Menyusun perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran matematika yang 

sesuai dengan model think pair share. 

2) Menyiapkan alat/media dan sumber belajar. 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa. 

4) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

5) Menyiapkan catatan lapangan. 

6) Menyiapkan soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis. 

 

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus kedua ini peneliti memperbaiki proses pembelajaran yang 

belum sempurna pada siklus pertama. Peneliti menggunakan konsep berpasangan 

secara acak. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Melakukan apersepsi sesuai materi yang akan dipelajari 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

c) Memberi motivasi kepada siswa 
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2) Kegiatan Inti 

Tahap I: Thinking 

a) Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan di 

pelajari (eksplorasi) 

b) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru secara 

individu 

Tahap II: Pairing 

a) Siswa berpasangan sesuai tempat duduk (elaborasi) 

b) Siswa berdiskusi mengenai jawaban yang mereka peroleh yang kemudian 

mencapai kesepakatan atas jawaban 

Tahap III: Sharing 

a) Siswa berbagi kepada seluruh kelas atas jawaban yang diperoleh 

(konfirmasi) 

b) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami 

c) Siswa diminta membuat simpulan dari materi yang telah dipelajari 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru membimbing siswa membuat simpulan dari materi yang telah 

dipelajari dari awal sampai akhir 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c) Guru memberikan tindak lanjut 
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3.2.2.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui tahap-tahap kegiatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun objek pengamatan meliputi 

aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pelaksanaan kegiatan Pembelajaran. 

Pengamatan aktivitas siswa dalam proses belajar yang dilakukan oleh peneliti 

berupa lembar pengamatan siswa untuk mengetahui sikap dan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam kegiatan berdiskusi 

kelompok. 

Pengamatan terhadap guru, peneliti mengamati guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model think pair share. 

 

3.2.2.4 Refleksi  

a) Mengevaluasi proses danhasilpembelajaranpadasiklus II. 

b) Mengkajipelaksanaanpembelajarandanefektindakanpadasiklus II. 

c) Membuatdaftarpermasalahan yang terjadipadasiklus II. 

d) Menganalisis proses danhasilpelaksanaansiklus I dansiklus II. 

e) Apabilaketuntasanbelajarsiswasudahtercapaisesuaidengan KKM danindikator 

yang diharapkanmakaduasiklusdipandangcukup, apabila ketuntasan belum 

tercapai maka peneliti melaksanakan siklus selanjutnya. 

 

 

 

 



70 

 

 

 

3.3. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas VB dengan jumlah 

siswa sebanyak 36 orang  yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 21 siswa 

perempuan.  

Variabel dalam penelitian ini adalah indikator dalam kualitas pembelajaran, 

sebagai berikut 

1) Aktivitas guru 

2) Aktivitas siswa 

3) Iklim pembelajaran 

4) Materi pembelajaran 

5) Media pembelajaran 

6) Hasil belajar matematika 

Tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran penulis hanya meneliti tiga 

variabel yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Karena berdasarkan 

observasi yang dilakukan peneliti, masalalah yang memerlukan tindakan untuk 

segera diatasi yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

 

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Sampangan 02 yang bertempat di Jl. 

Menoreh Tengah X/9 Kecamatan Gajah mungkur Kota Semarang 
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3.5. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. JENIS DATA 

3.5.1.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan data hasil belajar matematika yang 

diperoleh siswa selama proses pembelajaran untuk mendiskripsikan peningkatan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Data ini berupa angka. 

 

3.5.1.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa deskripsi kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari 

hasil observasi dengan menggunakan lembar aktivitas siswa, aktivitas guru, data 

dokumen berupa foto pelaksanaan pembelajaran serta catatan lapangan yang 

didapat selama pembelajaran menggunakan model TPS (Think Pair Share). 

 

3.5.2. SUMBER DATA 

Penelitian tidakan kelas di SD Negeri Sampangan 02 Kota Semarang, data 

yang didapat bersumber dari: 

3.5.2.1. Guru 

Sumber data guru berasal dari observasi aktivitas guru dalam pembelajaran 

dan hasil wawancara dari siklus pertama sampai siklus terakhir. 

3.5.2.2. Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil evaluasi individu dan hasil observasi 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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3.5.2.3. Data Dokumen  

Sumber data yang berupa dokumen penelitian ini diperoleh berdasarkan 

nilai tes dan catatan lapangan guru yang dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan. 

 

3.5.2.4. Catatan Anekdot atau Catatan Lapangan  

Sumber data yang berupa catatan anekdot penelitian ini diperoleh dari catatan 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS)  

yang berupa aktivitas siswa keterampilan guru dan dalam pembelajaran 

matematika. 

 

3.5.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes, 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.5.3.1. Tes 

Tes adalah prosedur pengukuran yang dirancang secara sistematis, 

dilakukan dengan prosedur administrasi dan pemberian angka yang jelas dan 

spesifik, sehingga hasilnya relatif tetap bila dilakukan dalam kondisi yang relatif 

sama; (2) tes pada umumnya berisi sampel perilaku, dan dapat mewakili perilaku 

yang diukur sehingga perlu pembatasan yang jelas; (3) tes menghendaki subjek 

agar menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang dipelajari dengan cara 

menjawab atau mengerjakan tugas dalam tes (Poerwanti, 2008:4-4). 

Dalam penelitian ini, tes digunakan sebagai alat ukur terhadap proses 

pembelajaran maupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar kognitif yang 
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merupakan tolok ukur tingkat penguasaan siswa pada materi pelajaran 

Matematika. 

 

3.5.3.2. Observasi  

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti, 2008:3-22). Observasi dalam penelitian ini menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

 

3.5.3.3.  Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh bahan 

atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditentukan (Poerwanti, 2008:5-16). Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data awal siswa. 

 

3.5.3.4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya 

(Arikunto, 2006:231). 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nilai 

awal siswa, bukti aktivitas guru dan siswa dalam bentuk foto maupun video saat 

pembelajaran berlangsung. 
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3.5.3.5. Catatan lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data observasi yang berisi tentang catatan peneliti tentang 

data-data yang ada di lapangan, baik data fisik maupun data nonfisik yang ada 

saat dilakukan penelitian. Catatan lapangan digunakan sebagai bahan acuan dan 

referensi saat kegiatan penelitian. 

 

3.5.4. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif 

dan kualitatif 

2.5.4.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa. jika penilaian 

menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus untuk 

menentukan skor pada siswa. menurut poerwanti (2008:6-15)skala 100 berangkat 

dari persentase yang mengartikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan 

peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 

persen (%). Adapun langkah-langkah PAP(Penilaian Acuan Patokan) sebagai 

berikut. 

1) Menentukan skor berdasarkan proporsi 

 (rumus bila menggunakan skala-100%) 

Dimana: 
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B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal (pada tes bentuk 

menguraikan). 

St  = skor teoritis 

2) Menentukan batas minimal ketuntasan 

 Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta 

tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil penghitungan dibandingkan 

dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua 

kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

 KKM matapelajaranMatematikakelas VB SDN Sampangan 02 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥60 Tuntas 

<60 Tidak Tuntas 

 Sumber : Ketentuan KKM Matematika SDN Sampangan 02 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. Sedangkan untuk mengetahui presentase ketuntasan belajar klasikal, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Aqib (2010: 41) 

 

3.5.4.2. Data Kualitatif  

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran TPS (Think Pair Share), catatan lapangan 

serta angket yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Berikutnya data kualitatif tersebut dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Data kualitatif penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori yaitu Sangat Baik (A), 

Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (D). Pembagian rentang dilakukan dengan 

menghitung kuartil dari jumlah skor yang ada. Poerwanti (2008: 6.9) menyatakan 

pengolahan data skor dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Menentukan skor tertinggi dan terendah.  

2) Mencari median.  

3) Membagi rentang nilai menjadi empat kategori (sangat baik, baik, cukup dan 

kurang).  

Setelah keempat langkah tersebut kita tentukan kita dapat menghitung data 

skor. 

R                     M   T 

●      ●    ●    ●  ● 

    Q1  Q2  Q3 

Denganrumussebagaiberikut: 
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R = skorterendah 

T = skortertinggi 

n = banyaknyaskor = ( T- R) + 1  

Q2 = median  

LetakQ2 = ( n+1 ) untuk data ganjildangenap 

Q1 = kuartilpertama 

LetakQ1 = ( n+2 ) untuk data genapatau 

Q1 = ( n+1 ) untuk data ganjil.  

Q3 = kuartilketiga 

Letak Q3 =  (n +2 )untuk data genapatau 

Q3 = (n + 1) untuk data ganjil 

 Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kriteria Data Kualitatif 

Skor yang diperoleh Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Baik Sekali (A) 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup (C) 

R ≤ skor < Q1 Kurang (D) 
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 Dari perhitungan diatas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada aktivitas guru dan aktivitas siswa sebagai 

berikut 

1) Mengolah data keterampilan guru  

R = skorterendah = 12 

 T = skor tertinggi  = 48 

n = banyaknya skor = (T-R)+1= 37 

Letak Q1  =  ( n + 1 ) → data ganjil  

=  ( 37 + 1 ) 

=  x 38 

= 9,5 

Jadi Q1 adalah 20,5 

Q2 = median 

Letak Q2  =  ( n + 1 ) 

=  ( 37 + 1 ) 

= x 38 

= 19 

Jadi Q2 adalah 30 

 

Letak Q3  =  (n + 1) → data ganjil 

=  (37 + 1) 
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=  x 38 

= 28,5 

Jadi Q3 adalah 39,5 

 

Tabel 3.4 

Kriteria data keterampilan guru 

Skor Kriteria 

39,5≤ skor ≤ 48 Sangat Baik 

30≤ skor <39,5 Baik 

20,5 ≤ skor <30 Cukup 

12 ≤ skor  20,5 Kurang 

2) Mengolah data aktivitas siswa 

R = skor terendah = 7 

T = skor tertinggi = 28 

n = banyaknya skor = 22 

Letak Q1 =  ( n +2 ) → data genap 

=  ( 22+2) 

= x 24 

= 6 

Jadi Q1 adalah 12 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) 
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=  ( 22 +1 ) 

=  x 23 

= 11,5  

Jadi Q2 adalah 17,5 

Letak Q3 =  (n +2) 

=  

=  x 24 

= 18 

Jadi Q3 adalah 24 

Tabel 3.5 

Kriteria data aktivitas siswa 

Skor Kriteria 

24≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

17,5≤ skor <24 Baik 

12 ≤ skor <17,5 Cukup 

7 ≤ skor  12 Kurang 

 

3) Menentukan data tiap indikator 

Tabel 3.6 

Kriteria data tiap indikator 

Skor  Kriteria  

3,75 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 
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2,5 ≤ skor < 3,75 Baik  

1,25 ≤ skor < 2,5 Cukup  

1 ≤ skor < 1,25 Kurang  

 

4) Mengukur hasil belajar 

Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar dianalis dengan rumus: 

Prosentase hasil belajar = %100
..

...
x

maksimumskorjumlah

siswabelajarhasilskor

 

3.6. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran matematika dengan model pembelajaranThink Pair Sharedapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 

Sampangan 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Think 

Pair Share minimal baik dengan skor ≥ 30. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Think Pair 

Shareminimal baik dengan skor ≥ 17,5. 

c. Siswa mengalami ketuntasan belajar individu sebesar >60 dan ketuntasan 

klasikal minimal sebesar 85 % 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Penelitian di SDN Sampangan 02 siswa kelas VB untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) ini 

dilaksanakan 2 siklus penelitian. Masing-masing siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan dan dilaksanakan sesuai jadwal mata pelajaran matematika di kelas 

VB. Berikut dipaparkan hasil penelitian yang meliputi indikator keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar kognitif siswa pada pelajaran matematika. 

 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Perencanaan  

Hal-hal yang dilakukan pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) matematika yang 

sesuai dengan model think pair share. 

b. Menyiapkan alat/media dan sumber belajar. 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

d. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

e. Menyiapkan catatan lapangan dan alat dokumentasi. 

f. Menyiapkan soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis. 
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4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan siklus I dilaksanakan pada: 

Hari/ tanggal  : Selasa dan kamis, 13 dan 15 November 2012 

Pokok bahasan : jarak dan kecepatan  

Kelas/ Semester : VB / I 

Waktu    : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

Uraian kegiatan  : 

Siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan, pada kegiatan ini meliputi pra 

kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Siklus I Pertemuan 1 

a. Pra Kegiatan 

Sebelum kegiatan pembelajaran, guru terlebih dahulu menyiapkan segala 

perlengkapan yang dibutuhkan selama pembelajaran. Mengucapkan salam kemudian 

menyuruh ketua kelas untuk memimpin do’a sebelum belajar dan guru melakukan 

presensi mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dilakukan sekitar 10 menit yaitu apersepsi, penyampaian tujuan 

pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Guru melakukan apersepsi berupa pertanyaan “siapa yang rumahnya dekat dengan 

sekolah?” ada siswa yang angkat tangan, “siapa yang berangkat sekolah jalan kaki?” 

sebagian siswa angkat tangan, “ada yang bersepeda ke sekolah?” sebagian siswa 

mengangkat tangannya, kemudian guru melanjutkan pertanyaan “dengan jarak yang 
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sama antara jalan kaki dan bersepeda lebih cepat yang mana?” siswa menjawab 

“bersepeda”.  

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa 

yaitu siswa dapat menjelaskan arti jarak dan kecepatan dengan menggunakan 

bahasanya sendiri serta dapat menyebutkan satuan jarak dan kecepatan. Kemudian 

guru menjelaskan proses belajar yang akan berlangsung yaitu siswa akan belajar 

dalam keompok berpasangan dan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi, guru 

menentukan kelompok pasangan yaitu teman satu bangku. 

c. Kegiatan Inti 

Kegiatan ini berlangsung selama ±60 menit, guru memulai pembelajaran dengan 

membacakan ilustrasi “Vira berangkat ke sekolah naik sepeda, sedangkan Rio 

berjalan kaki. Saat sampai di depan sekolah, Vira turun dari sepedanya dan menyapa 

Rio. Selanjutnya mereka berdua berjalan bersama memasuki gerbang sekolah. Vira 

dan Rio berangkat dari rumah masing-masing pada waktu besamaan. Mereka tiba di 

sekolah pada waktu yang bersamaan juga”. Siswa memperhatikan ilustrasi yang 

dibacakan guru. Kemudian guru bertanya “rumah siapakah yang jaraknya lebih jauh 

dari sekolah?”. Dari pertanyaan tersebut tampak siswa masih banyak yang bingung, 

kemudian guru menggambarkan ilustrasi tersebut di papan tulis. Setelah itu guru 

mengulang pertanyaan yang sama “rumah siapakah yang jaraknya lebih jauh dari 

sekolah?”, ada siswa yang menjawab “Rio” ada juga yang menjawab “Vira”. Guru 

bertanya “siapa yang menjawab Rio angkat tangan”, tidak ada siswa yang angkat 

tangan. Kemudian guru bertanya “siapa yang menjawab Vira angkat tangan”, hampir 
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semua siswa angkat  tangan. Guru meminta siswa menjelaskan alasan mengapa 

menjawab Vira, ada siswa yang menjawab “naik sepeda”. Guru menjelaskan ulang 

dari jawaban siswa.  

Guru melanjutkan ilustrasi “Jarak rumah Vira kesekolah 2km sedangkan jarak 

rumah Rio kesekolah 400m. hal ini berarti panjang jalan yang dilalui Vira dari rumah 

ke Sekolah 2km”. Guru menjelaskan ilustrasi tersebut, kemudian guru memberikan 

permasalahan kepada siswa “dari ilustrasi yang ibu bacakan coba jelaskan apa arti 

dari jarak dan kecepatan kemudian sebutkan satuan dari jarak”. Guru menyuruh siswa 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara individu selama 10 menit. 

Kemudian guru meminta siswa untuk membentuk kelompok dengan teman 

sebangkunya. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi menyatukan jawaban dari 

masing-masing siswa untuk mencapai sebuah kesepakatan jawaban. Guru bertanya 

“ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham?”. Siswa berdiskusi dan guru 

membimbing diskusi.  

Setelah diskusi selesai guru menawarkan pada keseluruhan kelas “siapa yang 

berani membacakan hasil laporan kelompok kedepan kelas?” AK mewakili 

kelompoknya maju kedepan kelas membacakan hasil sedangkan kelompok lainnya 

menanggapi jika ada yang berbeda. Setelah hasil kelompok dibacakan guru bertanya 

“apakah ada yang sama?” sedikit siswa yang mengangkat tangan, ”apakah ada yang 

mempunyai jawaban selain yang dibacakan AK tadi?” banyak siswa yang 

mengangkat tangan. Kemudian masing-masing kelompok membacakan laporan 

dengan hasil yang berbeda-beda. Guru memberikan konfirmasi atas  hasil yang telah 
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dibacakan masing-masing kelompok bahwa jawaban dari masing-masing kelompok 

sudah baik. Setelah semua membacakan hasil guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Kemudian guru 

memberikan penguatan untuk memperdalam pemahaman siswa. Siswa diminta untuk 

membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah berlangsung.  

d. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir berlangsung sekitar 25 menit, siswa dibimbing guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari bahwa jarak merupakan batasan atau perolehan panjang 

berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui waktu tertentu, dan 

kecepatan merupakan laju perputaran atau perjalanan pada periode yang ditentukan 

sebagai satuan ukuran.sedangkan satuan untuk jarak yaitu kilometer, hektometer, 

dekameter, meter, desimeter, centimeter, milimeter, 

kemudian guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

mereka pahami. 

  

Kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi individu untuk 

mengukur pemahaman siswa atas materi yang telah dipelajari. Guru membagikan 

lembar soal, kemudian menginformasikan petunjuk pengerjaan soal. Siswa diberi 

waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan evaluasi. Siswa mengerjakan dengan tertib 

dan tenang. Setelah selesai, siswa diminta mengumpulkan pekerjaan mereka dimeja 

guru. Pembelajaran diakhiri guru dengan menasehati agar belajar lebih rajin, pelajari 
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lagi materi yang telah didapat. Belajar mengenai jarak, kecepatan dan waktu untuk 

pertemuan selanjutnya. 

 

4.1.1.3. Paparan Observasi Siklus I Pertemuan 1 

4.1.1.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Matematika 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan 1 diperoleh data tabel 

4.1 Sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil observasi keterampilan guru pertemuan 1 siklus I 

No.  Indikator keterampilan Guru Skor 

1. Mempersiapkan pembelajaran 3 

2. Membuka pelajaran 3 

3. Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran 

serta permasalahannya 

 

3 

4. Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 2 

5. Mengajukan pertanyaan 2 

6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses 

belajar yang interaktif (interactivity) 

 

3 

7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

 

2 

8. Mengadakan variasi pembelajaran 3 

9. Kemampuan memilih media/alat peraga dalam 

pembelajaran 

 

1 

10. Memberikan penguatan 1 

11. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 3 

12. Menutup pelajaran 3 

Jumlah Skor 29 

Kategori Penilaian Cukup 

Keterangan : 

Klasifikasi kategori tingkatan nilai untuk lembar keterampilan guru sebagai 

berikut : 
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Sangat Baik (A)  = 39,5 - 48 

Baik (B)  = 30  - 39,5 

Cukup (C)  = 20,5 - 30 

Kurang (D)   = 12 - 20,5 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 dapat dilihat 

pada  diagram berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

Keterangan indikator: 

A = Mempersiapkan pembelajaran 

B = Membuka pelajaran  
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C = Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya 

D = Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 

E = Mengajukan pertanyaan 

F = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif  

G = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

H = Mengadakan variasi pembelajaran 

I  = Kemampuan memilih media/ alat peraga dalam pembelajaran 

J  = Memberikan penguatan 

K = Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

L  = Menutup pelajaran 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dan diagram 4.1 hasil pengamatan keterampilan guru 

siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 29 dengan kategori cukup (C). Berikut 

diskripsi keterampilan sesuai catatan lapangan dan hasil observasi: 

Indikator mempersiapkan pembelajaran guru memperoleh skor 3. Ditunjukkan 

sebelum mulai pembelajaran guru terlebih dahulu menyiapkan perangkat-perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan. Perangkat yang dimaksud antara lain rencana 

pembelajaran, buku-buku sebagai sumber belajar,lembar evaluasi, dan bahan atau 
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alat-alat lain yang akan digunakan.Namun, guru belum mampu mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran matematika. 

Indikator membuka pembelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan 

guru melakukan apersepsi untuk menarik perhatian siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Namun, guru belum 

mampu membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

Indikator penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan guru menyampaikan 

materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah 

memahami. Guru juga menyampaikan materi secara sistematis. Namun, materi yang 

disampaikan guru kurang menarik siswa. Sehingga, siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran matematika. 

Indikator pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan memperoleh 

skor 2. Ditunjukkan dari kegiatan diskusi guru menjadi fasilitator yang memberikan 

kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. Guru juga menutup diskusi 

dengan membimbing siswa membuat rangkuman diskusi/ penyelesaian masalah. 

Tetapi, guru masih belum mampu membimbing kegiatan diskusi kelompok pasangan. 

Sehingga kelas jadi kurang terkondisikan. 

Indikator mengajukan pertanyaan memperoleh skor 2. Dilihat dari kegiatan  

guru memberikan informasi yang cukup agar siswa dapat menemukan sendiri 

jawaban yang benar dan memberikan waktu yang cukup pada siswa untuk berpikir 



91 

 

 

 

sebelum menjawab pertanyaan. Namun, pertanyaan yang disampaikan guru kurang 

jelas. Sehingga, siswa banyak yang bingung. 

Indikator memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif memproleh skor 3. 

Ditunjukkan dari guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

pemikirannya, memberikan waktu pada siswa lain untuk menanggapi jawaban yang 

dikemukakan siswa lain. Namun, guru belum membimbing keseluruhan siswa dalam 

menemukan jawaban. 

Indikator memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran memperoleh skor 2. Dilihat dari guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan dan memberikan respon positif pada simpulan yang dikemukakan 

siswa. Namun, guru tidak mengecek kembali kesimpulan yang dibuat.  

Indikator mengadakan variasi pembelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan 

dari guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, diantaranya bersih, nyaman dan 

tenang. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan variasi interaksi guru dengan 

siswa. Namun, kegiatan pembelajaran belum menantang siswa. 

Indikator kemampuan memilih media/alat peraga dalam pembelajaran 

memperoleh skor 1. Dilihat dari media yang dipilih guru tidak membahayakan siswa. 

Namun, media yang digunakan kurang menantang siswa. 

Indikator memberikan penguatan memperoleh skor 1. Ditunjukkan dari guru 

memberikan penguatan berupa gerakan yaitu tepuk tangan. Tetapi, guru belum 

terlihat memberikan penguatan yang lebih kepada siswa. 
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Indikator menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif memperoleh skor 3. 

Dilihat dari guru mampu menciptakan suasana kelas yang bersih dan nyamakn, 

tercipta interaksi yang baik antar siswa, tercipta interaksi yang baik antara siswa dan 

guru. Namun dalam pembelajaran terlihat kurang antusias. 

Indikator menutup pelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan dari guru 

membimbing siswa menyimpulkan pelajaran, guru memberikan soal  evaluasi yang 

sesuai kemudian memberikan tindak lanjut dari pembelajaran yang telah berlangsung. 

Namun, guru belum melakukan refleksi diakhir pembelajaran. 

 

4.1.1.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model TPS (Think Pair Share) pada siklus I pertemuan 1 yang difokuskan 

pada 6 anak (2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 

siswa dengan kemampuan rendah yang diperoleh dari data awal). Dari observasi ke-6 

siswa yang mewakili 36 siswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Data Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 

N

o  

Indikator aktivitas 

siswa 

Siswa yang diamati 

 

total 

skor per 

indikator 

Rata-rata 

skor per 

indikator 

Kategori  

A

K 

F

A 

I

A 

R

T 

B

W 

D

G 

S

S 

S

R 

L

T 

R

W 

A

S 

A

N 

1 Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 17 2,8 Cukup 

2 Kemampuan siswa 

dalam berpikir 

3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 15 2,5 Cukup 
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individu 

3 Kemampuan 

mengkomunikasikan 

ide-ide melalui 

proses belajar yang 

interaktif 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 14 2,3 Cukup 

4 Kemampuan 

bekerjasama dengan 

teman 

 

4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 15 2,5 Cukup 

5 Kemampuan 

meringkas dan 

menyimpulkan 

materi yang 

diajarkan 

 

3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 15 2,5 Cukup 

6 Keaktifan bertanya 

dalam pembelajaran 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 13 2,1 Cukup 

7 Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 19 3,1 Baik 

Perolehan Skor 17,8 

Kategori  Baik  

Keterangan: 

1) Kategori tiap indikator dalam aktivitas siswa 

Sangat baik (A)  = 3,75 ≤ skor  ≤ 4 

Baik (B)  = 2,5 ≤ skor < 3,75 

Cukup (C)  = 1,25 ≤ skor <2,5 

Kurang (D)  = 1≤ skor <1,25 

 

2) Kategori total perolehan skor aktivitas siswa 

Sangat baik (A)  = 24 ≤ skor  ≤ 28 

Baik (B)  = 17,5 ≤ skor < 24 
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Cukup (C)  = 12 ≤ skor < 17,5 

Kurang (D)   = 7 ≤ skor <12 

Data aktivitas siswa tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

 
Gambar 4.2 Diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan1 

 

Pada pelaksanaan siklus I pertemuan 1 yang dilaksanakan pada tanggal 13 

November 2012, ada dua siswa yang ijin tidak mengikuti pembelajaran. Siswa 

tersebut mengikuti persiapan lomba cerdas cermat. Jadi ada 34 siswa yang mengikuti 

pembelajaran matematika pada siklus I pertemuan 1. 
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Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 dijabarkan menurut indikator dari 

variabel aktivitas siswa. secara lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran  

Pada indikator ini, skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,8. Pada proses 

pembelajaran, ada beberapa siswa yang tampak belum siap untuk belajar. Beberapa 

siswa tidak mendengarkan penjelasan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga 

ketika guru bertanya, siswa tampak kebingungan.  

2) Kemampuan siswa dalam berpikir individu 

Pada indikator ini, skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,5. Pada kegiatan berpikir 

individu “think” ini hampir semua siswa mengerjakan LKS secara mandiri. Tetapi 

beberapa siswa masih tengok pekerjaan teman karena bingung, dan beberapa siswa 

belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Mereka masih ragu dengan 

jawaban sendiri.  

3) Kemampuan mengkomunikasikan ide-ide melalui proses belajar yang interaktif 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,3. Pada proses 

pembelajaran, sebagian besar siswa terlihat berinteraksi dengan temannya, tetapi 

kadang yang dibicarakan diluar materi yang diajarkan. Siswa yang mengalami 

kesulitan atau kurang paham tak segan untuk bertanya kepada guru, tetapi beberapa 

siswa belum berani bertanya kepada gurunya mereka memilih bertanya kepada siswa 

lain sehingga kadang siswa menjadi kurang paham. 
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4) Kemampuan bekerjasama dengan teman 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,5. Pada kegiatan diskusi 

berpasangan “pair” ini hampir semua siswa aktif. Namun, masih ada beberapa siswa 

tidak terlibat dalam proses kegiatan diskusi ini. Siswa tersebut hanya mengikuti 

jawaban dari kelompok pasangannya dengan tidak mengemukakan jawaban individu 

pada proses “think”. 

5) Kemampuan meringkas dan menyimpulkan materi yang diajarkan 

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 2,5. Setelah kegiatan diskusi yang 

diakhiri dengan presentasi selesai, siswa menyimpulkan kegiatan diskusi. Namun, 

beberapa siswa tidak menyimpulkan hasil diskusi karena tidak memperhatikan. 

Begitu juga ketika proses pembelajaran selesai hampir semua siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah berlangsung. Namun, ada beberapa siswa yang tidak 

mau mencatat kesimpulan materi yang telah di pelajari.  

6) Keaktifan bertanya dalam pembelajaran 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,1. Selama proses 

pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa aktif bertanya. Namun, ada beberapa 

siswa  yang bertanya tanpa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ada juga siswa 

yang bertanya dengan menggunakan bahasa kurang sopan dan pertanyaan yang 

diajukan menyimpang dari materi. 

7) Siswa mengerjakan evaluasi 
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Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,1. Sebagian siswa masih 

ada yang belum paham dalam mengerjakan dalam mengerjakan soal evaluasi karena 

siswa belum membaca petunjuk mengerjakan soal evaluasi. Beberapa siswa masih 

belum jujur dalam mengerjakan soal evaluasi. Siswa tengok kanan kiri untuk 

mendapatkan jawaban dari temannya. Sebagian siswa belum tepat waktu dalam 

mengumpulkan jawaban soal evaluasi. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum aktivitas siswa dalam siklus I pertemuan 1 tergolong dala kategori baik. 

Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor yang didapat yaitu 17,8 dengan kategori baik. 

 

4.1.1.3.3. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus I pertemuan 1 mengenai hasil belajar 

siswa diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 59,19 dengan nilai tertinggi 90 dan 

nilai terendah 20. Hasil belajar siswa disajikan pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I Pertemuan 1 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Frekuensi Relatif Kualifikasi 

1 ≥ 60 23 63,9% Tuntas  

2 < 60 13 36,1% Tidak tuntas 

Jumlah  36   

Persentase siswa tuntas belajar 63,9%  

Perentase siswa tidak tuntas belajar 36,1%  
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Sedang jika disajikan dalam diagram ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I 

pertemuan 1 dapat dilihat pada diagram 4.3 berikut: 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus I pertemuan 1 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dan diagram 4.3 hasil belajar pertemuan 1 siklus I 

menunjukkan bahwa 63,9% siswa mengalami ketuntasan dan 36,1% siswa tidak 

tuntas. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada pertemuan 1 siklus I belum 

mencapai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator 

keberhasilan penelitian yaitu minimal 85% siswa kelas VB mengalami ketuntasan 

belajar. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan ke pertemuan 2 siklus I. 

 

4.1.1.4. Refleksi Siklus I Pertemuan 1 

Berdasarkan proses pembelajaran dan diskusi dengan observer, refleksi 

tindakan pertemuan I siklus 1 ini lebih difokuskan pada masalah dan keberhasilan 

yang nampak dalam pembelajaran sebagai berikut: 



99 

 

 

 

1. Siswa masih bingung dengan langkah pembelajaran yang dilakukan sehingga 

siswa kurang fokus dalam pembelajaran. 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok belum berjalan dengan baik, karena masih 

terlihat ada siswa yang tidak mau bekerja dalam kelompok, ada siswa yang masih 

mendominasi kerja kelompok, dan banyak siswa yang masih malu-malu untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

3. Siswa belum sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran. 

4. Siswa bingung mengerjakan soal LKS karena petunjuk yang belum jelas. 

5. Guru tidak mendominasi dalam pembelajaran. 

6. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru masih tergolong dalam kategori cukup. 

7. Penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dirasa tepat karena siswa 

lebih aktif dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. 

8. Guru memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

caranya sendiri. 

9. Rata-rata aktivitas siswa  dalam pembelajaran masuk kategori baik  

10. Hasil evaluasi masih ada 36% siswa yang belum tuntas, ketuntasan belajar 

64% sehingga ketuntasan klasikal yang ditetapkan dalam indikator peneltian 

belum tercapai. 

 

4.1.1.5. Revisi 

Perencanaan perbaikan untuk pembelajaran tahap pelaksanaan siklus I 

pertemuan 2 yaitu: 
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1. Diawal pembelajaran guru harus memberikan petunjuk yang jelas mengenai 

pembelajaran yang akan berlangsung sehingga siswa tidak bingung dan lebih 

fokus dalam pembelajaran. 

2. Guru membimbing dalam kerjasama kelompok dan memberi arahan yang jelas 

bahwa dalam kerja kelompok semua siswa ikut berpartisipasi. 

3. Guru memperbaiki format dalam LKS agar lebih jelas. 

4.  Guru lebih meningkatkan pengelolaan kelas sehingga siswa akan lebih sungguh-

sungguh dalam mengikuti pembelajaran. 

5. Aktivitas siswa dalam pembelajaran perlu ditingkatkan sehingga rata-rata 

aktivitasnya menjadi baik. 

6. Hasil belajar pada ranah kognitif perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai 

ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan dalam indikator penelitian yaitu sebesar 

85%. 

 

Siklus I Pertemuan 2 

a. Pra Kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan semua yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran seperti RPP, lembar keterampilan guru dan aktivitas siswa, 

lembar kerja siswa, alat dan media, sumber belajar.  

Ketua kelas memimpin doa sebelum belajar, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam, dilanjutkan presensi. 

b. Kegiatan Awal 
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Kegiatan ini dilakukan sekitar 15 menit yaitu apersepsi, penyampaian tujuan 

pembelajaran, penyampaian langkah-langkah pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab. Guru menanyakan 

pada siswa “apakah ada tugas?” siswa menjawab “ada bu”. Guru mengulang materi 

pada pertemuan kemarin “siapa yang masih ingat apa saja satuan jarak itu?” siswa 

menjawab “kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter, 

milimeter”. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menentukan kesetaraan antarsatuan kecepatan dan siswa dapat menentukan 

kecepatan. Setelah itu guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

berlangsung yaitu siswa akan belajar dalam kelompok pasangan. 

c. Kegiatan Inti 

Kegiatan ini berlangsung sekitar 60 menit. Guru memperlihatkan alat ukur 

kecepatan yaitu gambar speedometer. Guru menjelaskan arti satuan kecepatan 

melalui ilustrasi “jika kamu naik bus atau kendaraan dari kota Semarang ke kota 

Pekalongan yang jaraknya 70 km dan memerlukan waktu 1 jam, maka kecepatan bus 

70 km per jam atau 70 km/jam, km/jam merupakan salah satu satuan kecepatan.” 

Guru memperhatikan penjelasan guru. Kemudian guru memberikan pertanyaan pada 

siswa “jelaskan arti satuan meter/detik dan sentimeter/detik”. Siswa diminta untuk 

memikirkan jawaban secara individu. Guru memberikan waktu berpikir selama 5 

menit. Kemudian guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan tugas yang diberikan 

pada pertemuan sebelumnya untuk menentukan kecepatan. Kemudian guru meminta 

siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan yaitu dengan teman sebangku. 
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Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk menyatukan jawaban antar individu serta 

sehingga mencapai kesepakatan jawaban. Guru membimbing selama kegiatan diskusi 

berlangsung.  

Setelah waktu diskusi selesai guru menawarkan pada keseluruhan kelas “siapa 

yang berani membacakan hasil laporan ke depan kelas?” FA maju ke depan 

membacakan hasil diskusi. Setelah FA selesai membacakan hasil laporan, guru 

bertanya pada siswa “siapa yang jawabannya sama dengan FA?” kemudian 

dilanjutkan kelompok lain membacakan hasil laporan sampai selesai. siswa yang lain 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Setelah semua menyampaikan hasil diskusi 

kemudian guru memberikan penguatan untuk memperdalam pemahaman siswa. Guru 

memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

d. Kegiatan Akhir 

Kegiatan ini berlangsung sekitar 30 menit. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang yang telah dipelajari. Guru kembali memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas atau yang belum dipahami.  

Kegiatan selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. Siswa 

diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Siswa mengerjakan soal 

dengan tertib dan tenang. Siswa mengumpulkan lembar jawab di meja guru. Guru 

menutup pelajaran dengan mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi 

yang telah dipelajari. Karena masih berkaitan dengan pertemuan yang akan datang. 

Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 



103 

 

 

 

 

4.1.1.6. Paparan Observasi Siklus I Pertemuan 2 

4.1.1.6.1. Paparan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan 2 diperoleh data tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

No.  Indikator keterampilan Guru Skor 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 

2. Membuka pelajaran 3 

3. Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran 

serta permasalahannya 

 

3 

4. Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 2 

5. Mengajukan pertanyaan 3 

6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses 

belajar yang interaktif (interactivity) 

 

3 

7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

 

3 

8. Mengadakan variasi pembelajaran 3 

9. Kemampuan memilih media/alat peraga dalam 

pembelajaran 

 

2 

10. Memberikan penguatan 1 

11. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 3 

12. Menutup pelajaran 3 
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Jumlah Skor 33 

Kategori Penilaian Baik  

Keterangan : 

Klasifikasi kategori tingkatan nilai untuk lembar keterampilan guru sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (A)  = 39,5 - 48 

Baik (B)  = 30  - 39,5 

Cukup (C)  = 20,5 - 30 

Kurang (D)   = 12 - 20,5 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 dapat dilihat 

pada  diagram berikut: 
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Gambar 4.4 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

Keterangan indikator: 

A = Mempersiapkan pembelajaran 

B = Membuka pelajaran  

C = Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya 

D = Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 

E = Mengajukan pertanyaan 

F = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif  

G = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

H = Mengadakan variasi pembelajaran 

I  = Kemampuan memilih media/ alat peraga dalam pembelajaran 

J  = Memberikan penguatan 

K = Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

L  = Menutup pelajaran 

Berdasarkan tabel 4.4 dan diagram 4.4 hasil pengamatan keterampilan guru 

siklus I pertemuan 2 memperoleh skor 33 dengan kategori baik (B). Berikut diskripsi 

keterampilan sesuai catatan lapangan dan hasil observasi: 
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Indikator mempersiapkan pembelajaran guru memperoleh skor 4. Ditunjukkan 

sebelum mulai pembelajaran guru terlebih dahulu mengkondisikan kelas untuk 

memulai pembelajaran kemudian menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran 

yang akan digunakan. Perangkat yang dimaksud antara lain rencana pembelajaran, 

buku-buku sebagai sumber belajar,lembar evaluasi, dan bahan atau alat-alat lain yang 

akan digunakan. Kemudian guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. 

Indikator membuka pembelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan 

guru melakukan apersepsi untuk menarik perhatian siswa. Guru menunjukkan media 

sehingga siswa termotivasi dalam pembelajaran.Namun, guru belum terlihat 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Indikator penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan guru menyampaikan 

materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah 

memahami dan siswa lebih aktif. Guru juga menyampaikan materi secara sistematis. 

Indikator pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan memperoleh 

skor 2. Ditunjukkan dari kegiatan diskusi guru menjadi fasilitator yang memberikan 

kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. Guru juga menutup diskusi 

dengan membimbing siswa membuat rangkuman diskusi/ penyelesaian masalah. 

Namun guru masih belum mampu membimbing seluruh kelompok diskusi. 

Indikator mengajukan pertanyaan memperoleh skor 3. Dilihat dari kegiatan  

guru memberikan pertanyaan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah 
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dimengerti. Guru memberikan informasi yang cukup agar siswa dapat menemukan 

sendiri jawaban yang benar dan memberikan waktu yang cukup pada siswa untuk 

berpikir sebelum menjawab pertanyaan. 

Indikator memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif memproleh skor 3. 

Ditunjukkan dari guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

pemikirannya, memberikan waktu pada siswa lain untuk menanggapi jawaban yang 

dikemukakan siswa lain, namun guru belum memberikan kesempatan yang sama 

pada tiap siswa untuk mempresentasikan hasil pemikirannya. 

Indikator memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran memperoleh skor 3. Dilihat dari guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan dan memberikan respon positif pada simpulan yang dikemukakan 

siswa. Serta memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk menyampaikan 

simpulan yang mereka buat. 

Indikator mengadakan variasi pembelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan 

dari guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, diantaranya bersih, nyaman dan 

tenang. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan variasi interaksi guru dengan 

siswa. 

Indikator kemampuan memilih media/alat peraga dalam pembelajaran 

memperoleh skor 2. Dilihat dari media yang dipilih mudah digunakan oleh siswa dan 

guru serta tidak membahayakan siswa. 
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Indikator memberikan penguatan memperoleh skor 1. Ditunjukkan dari guru 

memberikan penguatan berupa gerakan yaitu tepuk tangan. 

Indikator menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif memperoleh skor 3. 

Dilihat dari guru mampu menciptakan suasana kelas yang bersih dan nyamakn, 

tercipta interaksi yang baik antar siswa, tercipta interaksi yang baik antara siswa dan 

guru. 

Indikator menutup pelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan dari guru 

membimbing siswa menyimplkan pelajaran, guru memberikan soal  evaluasi yang 

sesuai kemudian memberikan tindak lanjut dari pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

4.1.1.6.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model TPS (Think Pair Share) pada siklus I pertemuan 2 yang difokuskan 

pada 6 anak (2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 

siswa dengan kemampuan rendah yang diperoleh dari data awal). Dari observasi ke-6 

siswa yang mewakili 36 siswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 

Data Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

 

No  

Indikator aktivitas 

siswa 

Siswa yang diamati total 

skor 

per 

indika

tor 

Rata-rata 

skor per 

indikator 

Kategori  

AK FA SR BW LT AN 

1 Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

4 4 3 3 3 2 19 3,1 Baik  

2 Kemampuan siswa 

dalam berpikir 

individu 

3 3 4 3 3 2 18 3,0 Baik  

3 Kemampuan 

mengkomunikasikan 

ide-ide melalui 

proses belajar yang 

interaktif 

3 2 3 3 2 2 15 2,5 Baik  

4 Kemampuan 

bekerjasama dengan 

teman 

 

4 3 4 2 2 2 17 2,8 Baik  

5 Kemampuan 

meringkas dan 

menyimpulkan 

materi yang 

diajarkan 

 

3 4 3 3 2 2 17 2,8 Baik  

6 Keaktifan bertanya 

dalam pembelajaran 

4 3 2 3 2 2 16 2,7 Baik  

7 Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

4 4 3 3 3 3 21 3,3 Baik 

Perolehan Skor 20,2 

Kategori  Baik  
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Keterangan: 

1) Kategori tiap indicator dalam aktivitas siswa 

Sangat baik (A  = 3,75 ≤ skor  ≤ 4 

Baik (B)  = 2,5 ≤ skor < 3,75 

Cukup (C)  = 1,25 ≤ skor <2,5 

Kurang (D)  = 1≤ skor <1,25 

 

2) Kategori total perolehan skor aktivitas siswa 

Sangat baik (A  = 24 ≤ skor  ≤ 28 

Baik (B)  = 17,5 ≤ skor < 24 

Cukup (C)  = 12 ≤ skor < 17,5 

Kurang (D)   = 7 ≤ skor <12 
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Data aktivitas siswa tersebut dapat tersaji dalam gambar 4.5 berikut. 

 
Gambar 4.5 Diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 2 

 

Pada pelaksanaan siklus I pertemuan 2 yang dilaksanakan pada tanggal 15 

November 2012, ada dua siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Siswa tersebut 

mengikuti lomba cerdas cermat. Jadi ada 34 siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika pada siklus I pertemuan 2. 
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Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 dijabarkan menurut indikator dari 

variabel aktivitas siswa. secara lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,1. Sebagian besar siswa 

sudah siap dalam mengikuti pembelajaran, mereka menyiapkan alat-alat dan bahan 

yang digunakan untuk kegiatan belajar. Tetapi beberapa siswa tidak mendengarkan 

penjelasan maupun petunjuk yang disampaikan guru sebelum pembelajaran dimulai, 

sehingga siswa kurang focus dan kelas menjadi sedikit gaduh. 

2) Kemampuan siswa dalam berpikir individu  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,0. Sebagian besar 

siswa sudah mulai berfikir mandiri. Walaupun beberapa siswa masih terlihat tengok 

kanan kiri melihat pekerjaan temannya. Siswa mulai berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya sendiri dalam pembelajaran. 

3) Kemampuan mengkomunikasikan ide-ide melalui proses belajar yang interaktif 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 2,5. Pada proses 

pembelajaran sebagian besar siswa masih lebih banyak berinteraksi dengan siswa lain 

daripada dengan guru. Tetapi siswa sudah mulai berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya terutama pada kegiatan presentasi. 

4) Kemampuan bekerjasama dengan teman 
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Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 2,8. Pada kegiatan 

bekerjasama dengan kelompok pasangan “pair” ini hampir semua siswa aktif. Tetapi 

masih ada sebagian siswa yang tidak mengemukakan pendapatnya. Hanya mengikuti 

pendapat dari teman pasangannya, sehingga keputusan yang diperoleh merupakan 

keputusan sepihak. 

5) Kemampuan meringkas dan menyimpulkan materi yang diajarkan 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 2,8. Setelah kegiatan 

“share” selesai siswa menyimpulkan kegiatan diskusi yang telah berlangsung. Tetapi 

sebagian siswa tidak mencatat hasil diskusi. Setelah pembelajaran selesai siswa juga 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, tetapi beberapa siswa terlihat tidak 

mencatat kesimpulan sesuai materi. 

6) Keaktifan bertanya dalam pembelajaran 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,7. Pada kegiatan 

pembelajaran sebagian besar siswa mulai aktif bertanya dan memberikan pendapat. 

Tetapi ada beberapa siswa masih menggunakan bahasa kurang sopan ketika bertanya 

tanpa mengacungkan tangan terlebih dahulu sehingga kelas menjadi gaduh karena 

suara yang saling bersaut-sautan. 

7) Siswa mengerjakan evaluasi 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,3. Hampir semua siswa 

sudah mulai mengerti cara mengerjakan evaluasi karena mereka membaca petunjuk. 
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Hampir semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, tetapi  masih terdapat 

siswa yang terlihat mencontek pekerjaan temannya. Masih ada siswa yang terlambat 

mengumpulkan jawaban. 

Dari pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum aktivitas siswa dalam siklus I pertemuan 2 tergolong dalam kategori 

baik. Hal ini dilihat dari skor yang diperoleh yaitu 20,4 dengan kategori baik. 

 

4.1.1.6.3. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus I pertemuan 2 mengenai hasil belajar 

siswa diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 66,33 dengan nilai tertinggi 95 dan 

nilai terendah 45. Hasil belajar siswa disajikan pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I Pertemuan 2 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Frekuensi Relatif Kualifikasi 

1 ≥ 60 26 72,2% Tuntas  

2 < 60 10 27,8% Tidak tuntas 

Jumlah  36   

Persentase siswa tuntas belajar 72,2%  

Perentase siswa tidak tuntas belajar 27,8%  

 

 

 

 



115 

 

 

 

Sedang jika disajikan dalam diagram ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I 

pertemuan 2 dapat dilihat pada diagram 4.6 berikut: 

 

Gambar 4.6  Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus I pertemuan 2 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dan diagram 4.6 hasil belajar pertemuanI siklus 2 

menunjukkan bahwa 72,2% siswa mengalami ketuntasan dan 27,8% siswa tidak 

tuntas. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada pertemuan I siklus 2 belum 

mencapai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator 

keberhasilan penelitian yaitu minimal 85% siswa kelas VB mengalami ketuntasan 

belajar. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan penelitian pada siklus berikutnyayaitu 

siklus II. 

 

4.1.1.7. Refleksi 

Berdasarkan proses pembelajaran dan diskusi dengan observer, refleksi tindakan 

siklus I pertemuan 2 ini lebih difokuskan pada masalah keberhasilan yang nampak 

selama tindakan. Adapun permasalahan dan keberhasilan yang nampak dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 
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1. Siswa sudah mulai paham dengan langkah pembelajaran yang dilakukan 

sehingga siswa lebih fokus dalam pembelajaran. 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok mulai berjalan dengan baik, walaupun masih 

terlihat siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok. 

3. Siswa mulai sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Siswa dapat mengerjakan soal LKS sesuai petunjuk yang diberikan. Tapi 

terkadang masih harus mengulang petunjuk sampai siswa jelas. 

5. Guru tidak mendominasi dalam pembelajaran karena siswa lebih aktif. 

6. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru sudah tergolong dalam kategori baik. 

7. Melalui penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) siswa menjadi 

lebih aktif dalam mengikuti KBM. 

8. Guru memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan caranya 

sendiri. 

9. Rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran masuk kategori baik sehingga 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

10. Hasil evaluasi masih ada 27,8% siswa yang belum tuntas, ketuntasan belajar 

72,2% sehingga ketuntasan klasikal yang ditetapkan dalam indikator penelitian 

belum tercapai. 

4.1.1.8. Revisi 

Perencanaan perbaikan untuk pembelajaran tahap pelaksanaan siklus II pertemuan 

1 yaitu: 
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1. Diawal pembelajaran guru memberikan petunjuk yang jelas mengenai langkah-

langkah pembelajaran yang akan berlngsung sehingga siswa benar-benar paham. 

2. Guru membimbing dalam diskusi kelompok agar semua siswa ikut berpartisipasi. 

3. Guru meningkatkan pengelolaan kelasnya sehingga siswa lebih sungguh-sungguh 

dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Hasil belajar pada ranah kognitif perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai 

ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan dalam indikator penelitian yaitu sebesar 

85% 

 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Perencanaan  

Hal-hal yang dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) matematika yang 

sesuai dengan model think pair share. 

b. Menyiapkan alat/media dan sumber belajar. 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

d. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

e. Menyiapkan catatan lapangan dan alat dokumentasi. 

f. Menyiapkan soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis. 

 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 
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Tindakan siklus II dilaksanakan pada: 

Hari/ tanggal  : Selasa dan kamis, 20 dan 22 November 2012 

Pokok bahasan : waktu, jarak dan kecepatan  

Kelas/ Semester : VB / I 

Waktu    : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

Uraian kegiatan  : 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan, pada kegiatan ini meliputi pra 

kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Siklus II Pertemuan 1 

a. Pra Kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru terlebih dahulu meenyiapkan segala 

perlengkapan yang dibutuhkan selama pembelajaran seperti RPP, lembar kerja siswa, 

lembar evaluasi, lembar observasi aktivitas guru serta aktivitas siswa. Guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya guru melakukan 

presensi untuk mengecek kehadiran siswa.  

b. Kegiatan Awal 

Kegiatan ini dilakukan sekitar 15 menit yaitu terdiri dari apersepsi, penyampaian 

tujuan pembelajaran, penyampaian langkah pembelajaran yang akan berlangsung. 

Apersepsi dilakukan melalui kegiatan tanya jawab mengenai materi sebelumnya 

yaitu “pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai hubungan satuan jarak 

dan kecepatan. Untuk mengingatnya ibu minta kalian mengerjakan soal yang ibu 

berikan”. Guru menuliskan soal di papan tulis, siswa mengerjakan soal. Setelah 
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selesai guru menawarkan pada keseluruhan kelas”siapa yang berani maju ke depan 

menyelesaikan soal tersebut?”. WU mengangkat tangan kemudian maju ke depan. 

Guru bersama siswa mengoreksi jawaban dari WU dan WU menjawab dengan benar. 

Kegiatan selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

yaitu setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan 

antara waktu, jarak, dan kecepatan. Kemudian guru menyampaikan langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan yaitu siswa akan belajar kelompok secara 

berpasangan dan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

c. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti berlangsung sekitar 50 menit. Dimulai dengan guru menjelaskan 

hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan dengan menggunakan diagram yang 

disebut dengan segitiga ajaib. Guru bertanya pada siswa 

“apakah ada yang pernah mendengar tentang segitiga 

ajaib?”. Ada yang menjawab pernah, tapi sebagian besar 

siswa menjawab belum pernah. Kemudian guru 

menjelaskan dengan segitiga ajaib tersebut. Siswa memperhatikakn penjelasan dari 

guru. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dipahami. 

Guru memberikan permasalahan yaitu dari diagram tersebut siswa diminta untuk 

menurunkan rumus mencari waktu, jarak, dan kecepatan. Siswa diberi waktu 5 menit 

untuk memikirkan jawaban secara individu. Siswa masih banyak yang bingung 
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dengan permasalahan yang diberikan, kemudian guru menjelaskan kembali hubungan 

antara waktu, jarak dan kecepatan. Siswa kembali memikirkan jawaban dari 

permasalahan yang diberikakan. Setelah selesai guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman sebangku. Guru 

memberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Suasana kelas mulai gaduh, guru 

memperingatkan untuk tidak ramai. Kemudian guru meminta siswa berdiskusi untuk 

menyatukan jawaban yang diperoleh dari masing-masing siswa sehingga 

mendapatkan kesepakatan jawaban sampai batas waktu yang telah ditentukan. Guru 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

Guru membimbing selama diskusi berlangsung. 

Setelah waktu diskusi selesai guru menawarkan pada keseluruhan kelas “siapa 

yang berani membacakan hasil di depan kelas?” IA mengangkat tangan kemudian 

menuliskan hasilnya di papan tulis. Guru bertanya pada siswa apakah ada yang sama 

dengan jawaban IA, banyak siswa yang menjawab sama. Guru bertanya apakah ada 

yang mempunyai jawaban berbeda. SR angkat tangan membacakan hasil. Siswa lain 

menanggapi hasil kelompok yang lain dengan membacakan hasil diskusi 

kelompoknya. Setelah semua kelompok menyampaikan hasil kemudian guru 

memberikan pernyataan bahwa semua jawaban siswa sudah baik.  Guru memberi 

kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Guru 

memberi penguatan dengan menjelaskan kembali jawaban dari siswa untuk 

memperdalam pemahaman siswa. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari 

hasil diskusi. 
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d. Kegiatan Akhir 

Kegiatan ini berlangsung sekitar 30 menit. Siswa dibimbing guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari tentang hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan 

yaitu dengan segitiga ajaib dapat diturunkan rumus s = V x t ; V = s : t ; t = s : V. 

Kemudian guru membagikan soal evaluasi. Guru memberikan petunjuk cara 

mengerjakan evaluasi. Guru memberikan kesempatan pada siswa bertanya mengenai 

hal-hal yang belum dipahami.  

Kegiatan selanjutnya siswa mengerjakan evaluasi secara individu. Guru 

membagikan lembar evaluasi. Siswa diberi waktu sekitar 15 menit untuk 

menyelesaikan lembar evaluasi. Siswa mengerjakan evaluasi dengan tenang dan 

tertib. Setelah selesai siswa mengumpulkan pekerjaan mereka di meja depan. 

Pembelajaran diakhiri guru dengan menasehati siswa untuk mempelajari kembali 

materi yang telah dipelajari. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 

4.1.2.3. Paparan Observasi Siklus II Pertemuan 1 

4.1.2.3.1. Paparan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

Hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan 1 diperoleh data tabel 4.6 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

 

No.  Indikator keterampilan Guru Skor 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 

2. Membuka pelajaran 3 

3. Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran 

serta permasalahannya 

 

3 

4. Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 3 

5. Mengajukan pertanyaan 3 

6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses 

belajar yang interaktif (interactivity) 

 

3 

7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

 

3 

8. Mengadakan variasi pembelajaran 3 

9. Kemampuan memilih media/alat peraga dalam 

pembelajaran 

 

3 

10. Memberikan penguatan 2 

11. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 3 

12. Menutup pelajaran 3 

Jumlah Skor 36 

Kategori Penilaian Baik  

Keterangan : 

Klasifikasi kategori tingkatan nilai untuk lembar keterampilan guru sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (A)  = 39,5 - 48 



123 

 

 

 

Baik (B)  = 30  - 39,5 

Cukup (C)  = 20,5 - 30 

Kurang (D)   = 12 - 20,5 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 dapat dilihat 

pada  diagram berikut: 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 
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Keterangan indikator: 

A = Mempersiapkan pembelajaran 

B = Membuka pelajaran  

C = Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya 

D = Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 

E = Mengajukan pertanyaan 

F = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif  

G = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

H = Mengadakan variasi pembelajaran 

I  = Kemampuan memilih media/ alat peraga dalam pembelajaran 

J  = Memberikan penguatan 

K = Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

L  = Menutup pelajaran 

Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram 4.7 hasil pengamatan keterampilan guru 

siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 36 dengan kategori baik (B). Berikut diskripsi 

keterampilan sesuai catatan lapangan dan hasil observasi: 

Indikator mempersiapkan pembelajaran guru memperoleh skor 4. Ditunjukkan 

sebelum mulai pembelajaran guru terlebih dahulu mengkondisikan kelas yang gaduh 

untuk memulai pembelajaran, kemudian menyiapkan perangkat-perangkat 



125 

 

 

 

pembelajaran yang akan digunakan. Perangkat yang dimaksud antara lain rencana 

pembelajaran, buku-buku sebagai sumber belajar,lembar evaluasi, dan bahan atau 

alat-alat lain yang akan digunakan. Kemudian guru menyuruh siswa untuk 

mengeluarkan buku tulis dan buku paket matematika untuk mengecek kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

Indikator membuka pembelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan 

guru melakukan apersepsi untuk menarik perhatian siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

Indikator penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan guru menyampaikan 

materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah 

memahami dan siswa lebih aktif. Guru juga menyampaikan materi secara sistematis. 

Namun materi yang disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan. 

Indikator pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan memperoleh 

skor 3. Ditunjukkan dari kegiatan diskusi guru menjadi fasilitator yang memberikan 

kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. Guru juga memberi waktu siswa 

untuk mengumpulkan informasi dalam menyelesaikan masalah yaitu pada kegiatan 

berfikir individu. Kemudian guru menutup diskusi dengan membimbing siswa 

membuat rangkuman diskusi/ penyelesaian masalah. 

Indikator mengajukan pertanyaan memperoleh skor 3. Dilihat dari kegiatan  

guru memberikan pertanyaan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti. Guru memberikan informasi yang cukup agar siswa dapat menemukan 
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sendiri jawaban yang benar dan memberikan waktu yang cukup pada siswa untuk 

berpikir sebelum menjawab pertanyaan. 

Indikator memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif memproleh skor 3. 

Ditunjukkan dari guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

pemikirannya baik dalam kelompok maupun individu, memberikan waktu pada siswa 

lain untuk menanggapi jawaban yang dikemukakan siswa lain, dan guru memberikan 

motivasi untuk mengkomunikasikan ide yang dipikirkannya. 

Indikator memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran memperoleh skor 3. Dilihat dari guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan dan memberikan respon positif pada setiap simpulan yang 

dikemukakan siswa, agar siswa merasa dihargai atas pekerjaannya. Serta memberikan 

kesempatan yang sama kepada siswa untuk menyampaikan simpulan yang mereka 

buat. 

Indikator mengadakan variasi pembelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan 

dari guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, diantaranya bersih, nyaman dan 

tenang. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. 

dan terciptanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa. 

Indikator kemampuan memilih media/alat peraga dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3. Dilihat dari media yang dipilih mudah digunakan oleh siswa dan 

guru serta tidak membahayakan siswa. Media yang dipilih sesuai dengan tingkat 
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perkembangan siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. 

Indikator memberikan penguatan memperoleh skor 2. Ditunjukkan dari guru 

memberikan penguatan berupa gerakan yaitu tepuk tangan. Selain itu guru juga 

memberikan penguatan kepada siswa berbentuk sentuhan, yaitu guru mendekati siswa 

dengan menepuk pundak siswa. 

Indikator menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif memperoleh skor 3. 

Dilihat dari guru mampu menciptakan suasana kelas yang bersih dan nyaman, tercipta 

interaksi yang baik antar siswa, tercipta interaksi yang baik antara siswa dan guru. 

Indikator menutup pelajaran memperoleh skor 3. Ditunjukkan dari guru 

membimbing siswa menyimplkan pelajaran, guru memberikan soal  evaluasi yang 

sesuai kemudian memberikan tindak lanjut dari pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

4.1.2.3.2. Paparan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model TPS (Think Pair Share) pada siklus II pertemuan 1 yang difokuskan 

pada 6 anak (2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 

siswa dengan kemampuan rendah yang diperoleh dari data awal). Dari observasi ke-6 

siswa yang mewakili 36 siswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Data Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 
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No  

Indikator aktivitas 

siswa 

Siswa yang diamati total 

skor 

per 

indika

tor 

Rata-rata 

skor per 

indikator 

Kategori  

AK FA SR BW LT AN 

1 Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

4 4 3 4 3 3 21 3,5 Baik  

2 Kemampuan siswa 

dalam berpikir 

individu 

4 4 4 3 3 2 20 3,3 Baik  

3 Kemampuan 

mengkomunikasikan 

ide-ide melalui 

proses belajar yang 

interaktif 

3 3 3 3 2 2 16 2,7 Baik  

4 Kemampuan 

bekerjasama dengan 

teman 

 

4 4 3 3 3 2 19 3,2 Baik  

5 Kemampuan 

meringkas dan 

menyimpulkan 

materi yang 

diajarkan 

 

4 4 3 3 2 3 19 3,2 Baik  

6 Keaktifan bertanya 

dalam pembelajaran 

3 4 2 3 3 2 17 2,8 Baik  

7 Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

4 4 3 4 3 3 21 3,5 Baik 

Perolehan Skor 22,2 

Kategori Baik  

Keterangan: 

1) Kategori tiap indikator dalam aktivitas siswa 

Sangat baik (A  = 3,75 ≤ skor  ≤ 4 

Baik (B)  = 2,5 ≤ skor < 3,75 

Cukup (C)  = 1,25 ≤ skor <2,5 



129 

 

 

 

Kurang (D)  = 1≤ skor <1,25 

 

2) Kategori total perolehan skor aktivitas siswa 

Sangat baik (A  = 24 ≤ skor  ≤ 28 

Baik (B)  = 17,5 ≤ skor < 24 

Cukup (C)  = 12 ≤ skor < 17,5 

Kurang (D)   = 7 ≤ skor <12 

Data aktivitas siswa tersebut dapat tesaji dalam gambar __ berikut. 

 
Gambar 4.8 Diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan 1 
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Pada pelaksanaan siklus II pertemuan 1 yang dilaksanakan pada tanggal 20 

November 2012, ada satu siswa yang ijin tidak masuk sekolah. Jadi ada 35 siswa 

yang mengikuti pembelajaran matematika pada siklus II pertemuan 1. 

Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 dijabarkan menurut indikator dari 

variabel aktivitas siswa. secara lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,5. Semua siswa datang 

tepat waktu. Hampir seluruh siswa siap dalam mengikuti pembelajaran, tetapi masih 

ada yang berbicara sendiri ketika guru menjelaskan petunjuk sebelum pembelajaran 

dimulai. 

2) Kemampuan siswa dalam berpikir individu  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,3. Hampir semua 

siswa  menyelesaikan masalah “think” secara mandiri. Tetapi masih ada siswa yang 

mengintip pekerjaan temannya. Pada proses pembelajaran siswa juga sudah berani 

mengungkapkan pendapatnya sendiri. Tetapi masih ada siswa yang tidak mau 

berpendapat meskipun ditunjuk.  

3) Kemampuan mengkomunikasikan ide-ide melalui proses belajar yang interaktif 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 2,7. Dalam kegiatan 

pembelajaran interaksi antar siswa terjalin dengan baik terutama ketika tukar 
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pendapat “share”. sebagian besar siswa berani mengungkapkan idenya melalui 

presentasi. Tetapi masih ada siswa yang hanya diam, malu untuk berpendapat. 

4) Kemampuan bekerjasama dengan teman 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,2. Hampir semua 

siswa aktif dalam diskusi “share” ini. Tetapi ada siswa yang tidak mendengarkan dan 

merespon pendapat dari temannya, sehingga pasangannya merasa tidak dihargai. 

5) Kemampuan meringkas dan menyimpulkan materi yang diajarkan 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,2. Setelah kegiatan 

diskusi selesai hampir semua siswa mencatat penyelesaian masalah yang ditemukan, 

tetapi ternyata masih ada siswa yang mengikuti kegiatan diskusi tetapi tidak mencatat 

penyelesaian masalah. Begitu pula setelah pembelajaran selesai ada siswa yang tidak 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan alasan mau pinjam punya teman 

untuk disalin dirumah. 

6) Keaktifan bertanya dalam pembelajaran 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 2,8. Sebagian besar 

siswa sudah mulai mengerti cara mengajukan pertanyaan yang baik dan sopan. Tetapi 

ketika memberikan pendapat masih ada siswa yang asal bicara, berani bicara saat ada 

temannya bicara memberikan pendapat. 

7) Siswa mengerjakan evaluasi 
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Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,5. Hampir semua 

siswa mandiri dalam mengerjakan soal evaluasi dan sesuai dengan petunjuk 

pengerjaan soal. Tetapi masih ada siswa yang tidak jujur yaitu mencontek pekerjaan 

temannya. Siswa juga mengerjakan dengan tenang, walaupun sesekali tampak gaduh. 

Dalam mengumpulkan pekerjaan masih ada siswa yang melampaui waktu yang telah 

ditetapkan. 

Dari pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum aktivitas siswa dalam siklus II pertemuan 1 mendapat kategori baik. Hal 

ini dapat dilihat dari skor yang didapat yaitu 21,9 dengan kategori baik. 

 

4.1.2.3.3. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II pertemuan 1 mengenai hasil belajar 

siswa diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 75,02 dengan nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 46. Hasil belajar siswa disajikan pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II Pertemuan 1 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Frekuensi Relatif Kualifikasi 

1 ≥ 60 28 77,8% Tuntas  

2 < 60 8 22,2% Tidak tuntas 

Jumlah  36   

Persentase siswa tuntas belajar 77,8%  

Perentase siswa tidak tuntas belajar 22,2%  
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Sedang jika disajikan dalam diagram ketuntasan klasikal hasil belajar siklus II 

pertemuan 1 dapat dilihat pada diagram 4.9 berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus II pertemuan 1 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.9 hasil belajar pertemuanII siklus 1 

menunjukkan bahwa 77,8% siswa mengalami ketuntasan dan 22,2% siswa 

tidaktuntas. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada pertemuan II siklus 1 belum 

mencapai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator 

keberhasilan penelitian yaitu minimal 85% siswa kelas VB mengalami ketuntasan 

belajar. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan penelitian pada pertemuan selanjutnya 

yaitu pada siklus II pertemuan 2. 

 

4.1.2.4. Refleksi 

Berdasarkan proses pembelajaran dan diskusi dengan observer, refleksi tindakan 

siklus II pertemuan 1 difokuskan pada masalah dan keberhasilan yang nampak dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 
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1. Siswa sudah paham dengan langkah pembelajaran yang dilakukan sehingga 

siswa lebih fokus dalam pembelajaran. 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok sudah berjalan dengan baik. 

3. Siswa sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Siswa dapat mengerjakan soal LKS sesuai petunjuk yang diberikan dengan baik. 

5. Guru tidak mendominasi dalam pembelajaran. 

6. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru sudah tergolong dalam kategori baik. 

7. Melalui penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) siswa menjadi 

lebih aktif dan antusias dalam mengikuti KBM. 

8. Guru memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan caranya 

sendiri. 

9. Rata-rata aktivitas siswa dalam pembelajaran masuk kategori baik sehingga 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

10. Hasil evaluasi masih ada 22,2% siswa yang belum tuntas, ketuntasan belajar 

77,8% sehingga ketuntasan klasikal yang ditetapkan dalam indikator penelitian 

belum tercapai. 

 

4.1.2.5. Revisi 

Perencanaan perbaikan untuk pembelajaran tahap pelaksanaan siklus II pertemuan 

2 yaitu: 

1. Guru membimbing dalam kerja kelompo dan arahan yang jelas sehingga berjalan 

lebih efektif. 
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2. Guru meningkatkan pengelolaan kelasnya sehingga suasana kelas akan menjadi 

semakin kondusif. 

3. Hasil belajar pada ranah kognitif perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai 

ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan dalam indikator penelitian yaitu sebesar 

85% 

 

Siklus II Pertemuan 2 

a. Pra Kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan segala perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran seperti RPP, lembar kerja siswa, lembar evaluasi, 

lembar observasi aktivitas guru serta aktivitas siswa. Siswa berdo’a dipimpin ketua 

kelas. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian guru 

melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

b. Kegiatan Awal 

Kegiatan ini berlangsung sekitar 15 menit. Diawali guru melakukan apersepsi 

untuk menarik perhatian siswa. Guru bertanya “apakah ada tugas?” siswa menjawab 

“tidak”. Guru melanjutkan pertanyaan “pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar 

mengenai hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Siapa yang masih ingat bagaimana 

rumus untuk mencari kecepatan?” siswa menjawab “jarak dibagi waktu”. Karena 

menjawab bersama-sama jadi suasana menjadi gaduh. Guru meminta siswa untuk 

angkat tangan sebelum menjawab. IA mengangkat tangan “kecepatan sama dengan 

jarak dibagi waktu”. Guru membenarkan jawaban IA. Kemudian guru menyampaikan 
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tujuan pembelajaran bahwa setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan 

kecepatan. Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung yaitu siswa 

akan belajar kelompok secara berpasangan. 

c. Kegiatan Inti 

Kegiatan ini berlangsung sekitar 50 menit. Guru terlebih dahulu menjelaskan materi  

cara menghitung jarak tempuh, waktu tempuh dan kecepatan. Guru memberikan 

contoh soal cerita yang berhubungan dengan jarak, waktu dan kecepatan.  

1) Menghitung Jarak 

Contoh: 

Tono telah bersepeda selama jam dengan kecepatan rata-rata 12 km/jam. Berapa 

km jarak yang telah ditempuh oleh Tono? 

Jawab: 

Jarak = waktu x kecepatan 

Jarak = x 12 km/jam = 18 km 

Jadi, jarak yang telah ditempuh oleh Tono adalah 18 km. 

2) Menghitung Waktu 

Contoh: 

Doni akan pergi ke rumah Kakeknya. Jarak antara rumah Doni dan Kakeknya 80 km. 

jarak tersebut ditempuh oleh Doni dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 
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km/jam. Pukul berapakah Doni sampai di tempat Kakeknya bila berangkat dari rumah 

pukul 08.00? 

Jawab: 

Jarak  = waktu x kecepatan 

80      = waktu x 40 

80 : 40 = waktu 

Waktu = 2 

Jadi, Doni sampai di tempat Kakeknya pada pukul 08.00 + 2 jam = pukul 10.00 

Siswa memperhatikan penjelasan guru. Guru bertanya “apakah sudah jelas? Ada yang 

mau bertanya?” siswa menjawab “tidak”. Guru memberikan permasalahan pada siswa 

“seorang pembalap akan menyelesaikan 10 putaran pada lintasan, setiap putaran 

berjarak 12 km. jika pembalap tersebut dapat mencapai finish dengan waktu 3 jam. 

Berapakah kecepatan pembalap tersebut?”. Kemudian siswa diminta untuk 

memikirkan jawaban secara individu. Guru memberikan waktu selama 10 menit 

untuk berfikir. Kemudian guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok secara 

berpasangan yaitu dengan teman sebangku. Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk 

menyatukan jawaban antar individu sehingga mencapai kesepakatan jawaban. guru 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi. 

 Setelah waktu diskusi selesai guru menawarkan pada keseluruhan kelas “siapa 

yang berani mebacakan hasil laporan ke depan kelas?”. AN mengangkat tangan, dan 

maju ke depan menuliskan hasil diskusi di papan tulis. Setelah AN selesai 

menuliskan jawaban kemudian kembali ke tempat duduk. Guru menghargai AN 
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dengan menyuruh semua siswa tepuk tangan untuk AN. Guru bertanya pada siswa 

“siapa yang jawabannya sama dengan AN?”. Banyak yang mengangkat tangan, tetapi 

ada juga yang berbeda. Dilanjutkan kelompok lain yang mempresentasikan hasil, 

siswa lain menanggapi. setelah semua menyampaikan hasil kelompoknya, kemudian 

guru dan siswa mengoreksi hasil secarabersama. setelah itu guru memberikan 

penguatan untuk memperdalam pemahaman siswa. Guru memberi kesempatan pada 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. siswa menyimpulkan hasil 

diskusi.   

d. Kegiatan Akhir 

Kegiatan ini berlangsung sekitar 30 menit. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. Guru kembali memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum jelas atau yang belum dipahami. 

Kegiatan selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. Siswa diberi 

waktu selama 20 menit untuk mengerjsksn soal evaluasi. Siswa mengerjakan soal 

dengan tertib dan tenang. Siswa mengumpulkan lembar jawab di meja guru. Guru 

berpesan kepada siswa untuk rajin belajar. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

4.1.2.6. Paparan Observasi Siklus II Pertemuan 2 

4.1.2.6.1. Paparan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

Hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan 2 diperoleh data pada tabel 5.0 

berikut: 
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Tabel 5.0 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

 

No.  Indikator keterampilan Guru Skor 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 

2. Membuka pelajaran 4 

3. Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran 

serta permasalahannya 

 

3 

4. Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 3 

5. Mengajukan pertanyaan 3 

6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses 

belajar yang interaktif (interactivity) 

 

3 

7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

 

3 

8. Mengadakan variasi pembelajaran 4 

9. Kemampuan memilih media/alat peraga dalam 

pembelajaran 

 

4 

10. Memberikan penguatan 3 

11. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 4 

12. Menutup pelajaran 4 

Jumlah Skor 42 

Kategori Penilaian  Sangat 

Baik  

 

Keterangan : 
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Klasifikasi kategori tingkatan nilai untuk lembar keterampilan guru sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (A)  = 39,5 - 48 

Baik (B)  = 30  - 39,5 

Cukup (C)  = 20,5 - 30 

Kurang (D)   = 12 - 20,5 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 dapat dilihat 

pada  diagram berikut: 

 

Gambar 5.0  Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

 



141 

 

 

 

Keterangan indikator: 

A = Mempersiapkan pembelajaran 

B = Membuka pelajaran  

C = Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya 

D = Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 

E = Mengajukan pertanyaan 

F = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif  

G = Memberikakn kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

H = Mengadakan variasi pembelajaran 

I  = Kemampuan memilih media/ alat peraga dalam pembelajaran 

J  = Memberikan penguatan 

K = Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

L  = Menutup pelajaran 

Berdasarkan tabel 5.0 dan diagram 5.0 hasil pengamatan keterampilan guru 

siklus II pertemuan 2 memperoleh skor 44 dengan kategori sangat baik  (A). Berikut 

diskripsi keterampilan sesuai catatan lapangan dan hasil observasi: 

Indikator mempersiapkan pembelajaran guru memperoleh skor 4. Ditunjukkan 

sebelum mulai pembelajaran guru terlebih dahulu mengkondisikan kelas yang gaduh 

untuk memulai pembelajaran, kemudian menyiapkan perangkat-perangkat 
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pembelajaran yang akan digunakan. Perangkat yang dimaksud antara lain rencana 

pembelajaran, buku-buku sebagai sumber belajar,lembar evaluasi, dan bahan atau 

alat-alat lain yang akan digunakan. Kemudian guru menyuruh siswa untuk 

mengeluarkan buku  tulis dan buku paket matematika untuk mengecek kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

Indikator membuka pembelajaran memperoleh skor 4. Ditunjukkan dengan 

guru melakukan apersepsi untuk menarik perhatian siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Guru menjelaskan 

pembelajaran yang akan berlangsung sehingga membuat siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 

Indikator penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannya memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan guru menyampaikan 

materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah 

memahami dan siswa lebih aktif. Guru juga menyampaikan materi secara sistematis. 

Materi yang disampaikan tidak melebihi batas waktu yag ditentukan. 

Indikator pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan memperoleh 

skor 3. Ditunjukkan dari kegiatan diskusi guru menjadi fasilitator yang memberikan 

kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. Guru juga memberi waktu siswa 

untuk mengumpulkan informasi dalam menyelesaikan masalah yaitu pada kegiatan 

berfikir individu. Kemudian guru menutup diskusi dengan membimbing siswa 

membuat rangkuman diskusi/ penyelesaian masalah. 



143 

 

 

 

Indikator mengajukan pertanyaan memperoleh skor 3. Dilihat dari kegiatan  

guru memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari. Guru 

menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. 

Guru memberikan informasi yang cukup agar siswa dapat menemukan sendiri 

jawaban yang benar dan memberikan waktu yang cukup pada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab pertanyaan. 

Indikator memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-

ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif memproleh skor 3. 

Ditunjukkan dari guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

pemikirannya baik dalam kelompok maupun individu, memberikan waktu pada siswa 

lain untuk menanggapi jawaban yang dikemukakan siswa lain, namun guru belum 

memberikan kesempatan yang sama pada tiap siswa untuk mempresentasikan hasil 

pemikirannya. 

Indikator memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran memperoleh skor 3. Dilihat dari guru membimbing siswa dalam 

membuat simpulan dan memberikan respon positif pada setiap simpulan yang 

dikemukakan siswa, agar siswa merasa dihargai atas pekerjaannya. Serta memberikan 

kesempatan yang sama kepada siswa untuk menyampaikan simpulan yang mereka 

buat. 

Indikator mengadakan variasi pembelajaran memperoleh skor 4. Ditunjukkan 

dari guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, diantaranya bersih, nyaman dan 

tenang. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. 
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dan terciptanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Guru menggunakan 

media yang bervariasi. 

Indikator kemampuan memilih media/alat peraga dalam pembelajaran 

memperoleh skor 4. Dilihat dari media yang dipilih mudah digunakan oleh siswa dan 

guru serta tidak membahayakan siswa. Media yang dipilih sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. Dan media yang dipilih mudah diadakan. 

Indikator memberikan penguatan memperoleh skor 3. Ditunjukkan dari guru 

memberikan penguatan berupa gerakan yaitu tepuk tangan. Selain itu guru juga 

memberikan penguatan kepada siswa berbentuk sentuhan, yaitu guru mendekati siswa 

dengan menepuk pundak siswa. Dan guru memberikan penguatan verbal yaitu berupa 

pujian. 

Indikator menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif memperoleh skor 4. 

Dilihat dari guru mampu menciptakan suasana kelas yang bersih dan nyaman 

sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tercipta interaksi yang 

baik antar siswa, tercipta interaksi yang baik antara siswa dan guru. 

Indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4. Ditunjukkan dari 

gurumemberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, guru  

membimbing siswa menyimpulkan pelajaran, guru memberikan soal  evaluasi yang 

sesuai kemudian memberikan tindak lanjut dari pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

4.1.2.6.2. Paparan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model TPS (Think Pair Share) pada siklus II pertemuan 2 yang difokuskan 

pada 6 anak (2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 

siswa dengan kemampuan rendah yang diperoleh dari data awal). Dari observasi ke-6 

siswa yang mewakili 36 siswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 5.1 

Data Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

No  

Indikator aktivitas 

siswa 

Siswa yang diamati total 

skor 

per 

indika

tor 

Rata-rata 

skor per 

indicator 

Kategori  

AK FA SR BW LT AN 

1 Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

4 4 4 4 4 4 24 4 Sangat 

baik 

2 Kemampuan siswa 

dalam berpikir 

individu 

4 4 4 4 4 4 24 4 Sangat 

baik 

3 Kemampuan 

mengkomunikasikan 

ide-ide melalui 

proses belajar yang 

interaktif 

3 4 4 4 3 3 21 3,5 Baik  

4 Kemampuan 

bekerjasama dengan 

teman 

 

4 4 3 4 3 3 21 3,5 Baik  

5 Kemampuan 

meringkas dan 

menyimpulkan 

materi yang 

diajarkan 

 

4 4 3 3 2 3 21 3,5 Baik  

6 Keaktifan bertanya 

dalam pembelajaran 

3 4 3 3 3 3 19 3,2 Baik  
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7 Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

4 4 3 3 3 3 20 3,3 Baik 

Perolehan Skor 25 

Kategori  Sangat baik 

Keterangan: 

1) Kategori tiap indicator dalam aktivitas siswa 

Sangat baik (A)  = 3,75 ≤ skor  ≤ 4 

Baik (B)  = 2,5 ≤ skor < 3,75 

Cukup (C)  = 1,25 ≤ skor <2,5 

Kurang (D)  = 1≤ skor <1,25 

 

2) Kategori total perolehan skor aktivitas siswa 

Sangat baik (A)  = 24 ≤ skor  ≤ 28 

Baik (B)  = 17,5 ≤ skor < 24 

Cukup (C)  = 12 ≤ skor < 17,5 

Kurang (D)   = 7 ≤ skor <12 

Data aktivitas siswa tersebut dapat tersaji dalam gambar 5.1 berikut. 
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Ga

mbar 5.1 Diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan 2 

Aktivitas siswa tersebut dijabarkan menurut indikator dar variabel aktivitas siswa. 

secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh adalah 4. Ini berarti dari 6 siswa 

yang mewakili 36 siswa kelas VB sudah bisa dikatakan siap dalam mengikuti 

pembelajaran. Semua siswa datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. 

Seluruh siswa siap mengikuti pelajaran dengan segala alat dan bahan yang digunakan 

dalam pembelajaran. Siswa lebih fokus mendengarkan penjelasan guru untuk 
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memulai pelajaran. Siswa tampak antusias ketika guru menunjukkan media. Pada 

pertemuan ini siswa lebih siap dalam mengikuti pembelajaran daripada pertemuan-

pertemuan sebelumnya. 

2) Kemampuan siswa dalam berpikir individu  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa  adalah 4. Siswa menuliskan 

ide/ jawaban secara mandiri. Sesuai dengan petunjuk guru siswa dapat menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan alat dan media yang ditentukan. Dalam pembelajaran 

siswa berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. Setelah diskusi selesai siswa 

melakukan refleksi terhadap hasil.  

3) Kemampuan mengkomunikasikan ide-ide melalui proses belajar yang interaktif 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,5. Pada kegiatan 

diskusi dengan pasangan “pair” siswa lebih aktif karena adanya interaksi antar siswa. 

Pada proses ini siswa juga berinteraksi dengan guru mengenai hal-hal yang belum 

dipahami. Setiap siswa mengemukakan idenya dalam diskusi pasangan. Kemudian 

siswa mengemukakan hasil diskusi dalam kegiatan presentasi “share”. Tetapi ada 

sebagian siswa yang tidak mempresentasikan hasil, hal ini dikarenakan jawaban yang 

diperoleh sama.  

4) Kemampuan bekerjasama dengan teman 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,5. Pada kegiatan 

diskusi pasangan “pair” siswa antusias bekerjasama dengan kelompoknya. Karena 
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siswa bisa mengemukakan ide yang diperoleh dari kegiatan berpikir “think”. Ketika 

ada teman yang mengemukakan pendapat siswa yang lain mendengarkan dan 

merespon. Sampai akhirnya mereka memperoleh keputusan bersama. Tetapi, pada 

kegiatan diskusi masih ada siswa yang tidak mengemukakan idenya, hanya mengikuti 

pendapat dari kelompok pasangannya. 

5) Kemampuan meringkas dan menyimpulkan materi yang diajarkan 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,5. Pada kegiatan 

berpikir individu “think” siswa mencatat penyelesaian masalah yang ditemukan. 

Kemudian setelah kegiatan diskusi “pair” siswa menyimpulkan kegiatan diskusi. Dan 

setelah kegiatan presentasi kelompok “share” yang artinya pembelajaran telah selesai 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Namun, masih ada siswa yang 

tidak mencatat kesimpulan materi yang telah dipelajari karena siswa tertinggal dalam 

mencatat. 

6) Keaktifan bertanya dalam pembelajaran 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,2. Dalam 

mengajukan pertanyaan atau pendapat siswa sudah mengacungkan tangan terlebih 

dahulu. Tetapi, masih ada siswa yang langsung bicara tanpa mengacungkan tangan.  

Siswa sudah berani dalam memberikan pendapat dan sesuai dengan materi. Namun, 

ada siswa yang bertanya maupun mengemukakan pendapat dengan menggunakan 

bahasa jawa. 

7) Siswa mengerjakan evaluasi 
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Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,3. Siswa sudah 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Guru lebih ketat dalam mengawasi siswa 

ketika mengerjakan soal evaluasi sehingga kecenderungan siswa untuk berbuat 

curang berkurang. Meskipun masih ada siswa yang berbuar curang.   Soal evaluasi 

dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang tertulis  pada lembar soal. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tertib dan tenang. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Walaupun, masih ada beberapa 

siswa yang mengerjakan soal evaluasi melebihi alokasi waktu yang ditentukan.  

Dari pengamatan terhadap aktivitas siswa tersebut, dpat disimpulkan bahwa secara 

umum aktivitas siswa dalam siklus II pertemuan 2 mendapat kategori baik. Hal ini 

dapat dilihat dari  skor yang diperoleh yaitu 24,6 dengan kriteria sangat baik.  

 

 

4.1.2.6.3. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II pertemuan 2 mengenai hasil belajar 

siswa diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 77,67 dengan nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 57. Hasil belajar siswa disajikan pada tabel 5.2 berikut. 

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II Pertemuan 2 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Frekuensi Relatif Kualifikasi 

1 ≥ 60 32 88,9% Tuntas  

2 < 60 4 11,1% Tidak tuntas 
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Jumlah  36   

Persentase siswa tuntas belajar 88,9%  

Perentase siswa tidak tuntas belajar 11,1%  

 

 

Sedang jika disajikan dalam diagram ketuntasan klasikal hasil belajar siklus II 

pertemuan 2 dapat dilihat pada diagram 5.2 berikut: 

 

 

Gambar 5.2 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus II pertemuan 2 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dan diagram 5.2 hasil belajar pertemuanII siklus 2 

menunjukkan bahwa 88,9% siswa mengalami ketuntasan dan 11,1% siswa 

tidaktuntas. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa pada pertemuan II siklus 2 sudah 

mencapai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam indikator 

keberhasilan penelitian yaitu minimal 85% siswa kelas VB mengalami ketuntasan 

belajar. Oleh karena itu, peneliti menghentikan penelitian pada siklus II pertemuan 2. 

 

4.1.2.6. Refleksi 
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1. Kerjasama siswa dalam kelompok berjalan dengan baik, siswa saling membantu 

dalam kegiatan share, semua siswa berpartisipasi tidak hanya satu siswa yang 

mendominasi, sehingga siswa menguasai materi yang dipelajari. 

2. Jumlah skor keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 ini adalah 40 dengan 

kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan 

yaitu ketarampilan guru minimal baik dalam lembar pengamatan. 

3. Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 adalah 24 dengan 

kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan 

yaitu aktivitas siswa minimal baik dalam lembar pengamatan. 

4. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai akhir siklus II pertemuan 2  siswa 

mengalami ketuntasan klasikal yaitu 88,9%, nilai siswa sudah memenuhi KKM 

yang ditetapkan yaitu 60. Sehingga penelitian dihentikan. 

 

 

4.1.2.8. Revisi 

1. Pengelolaan kelas harus selalu ditingkatkan pada pross pembelajaran berikutnya 

agar tercipta suasana kelas yang kondusif dan efektif untuk belajar. 

2. Guru harus dapat mempertahankan suasana belajar yang menyenangkan agar 

siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

 

4.2. PEMBAHASAN 
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4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan difokuskan pada hasil observasi dan hasil belajar pembelajaran 

matematika. Penjelasan secara rinci mengenai hasil observasi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar untuk setiap siklusnya sebagai berikut. 

 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru  

a) Mempersiapkan pembelajaran 

Pada indikator mempersiapkan pembelajaran siklus I pertemuan 1 guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Ditunjukkan sebelum mulai pembelajaran 

guru terlebih dahulu menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan. Perangkat yang dimaksud antara lain rencana pembelajaran, buku-buku 

sebagai sumber belajar, lembar evaluasi, dan bahan atau alat-alat lain yang akan 

digunakan. Guru juga mengkondisikan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Namun, 

guru belum mampu mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

matematika. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak pada 

lembar pengamatan keterampilan guru. Hal ini menunjukkan adanya 1 deskriptor lagi 

yang tampak dan dilakukan guru yaitu guru mampu mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran matematika. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Kemudian siklus II pertemuan 2 guru juga memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak pada lembar 
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pengamatan keterampilan guru. Hal ini menunjukkan dari siklus I ke siklus II guru 

telah mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. 

Hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne dan Berliner (dalam http://education-

mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-pembelajaran.html), yang 

mengemukakan peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik slah satunya 

adalah guru sebagai perencana (planner). Guru harus mempersiapkan apa yang akan 

dilakukan didalam proses belajar mengajar (pre-teaching problems). Selain itu 

kegiatan yang tampak dalam penelitian sesuai dengan salah satu indicator kualitas 

pembelajaran yaitu fasilitas belajar yang di kemukakan oleh Diknas (2004:6) bahwa 

dari sudut fasilitas belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa kontributif fasilitas fisik 

terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman. 

b) Membuka pelajaran 

Pada indikator membuka pembelajaran siklus I pertemuan 1memperoleh skor 3. 

Ditunjukkan dengan guru melakukan apersepsi untuk menarik perhatian siswa. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

Namun, guru belum mampu membuat siswa termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran. Selanjunya siklus I pertemuan 2 guru juga memperoleh skor 3. 

Ditunjukkan dengan guru melakukan apersepsi untuk menarik perhatian siswa. Guru 

menunjukkan media sehingga siswa termotivasi dalam pembelajaran. Namun, guru 

belum terlihat menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Selanjutnya siklus II pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

http://education-mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-pembelajaran.html
http://education-mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-pembelajaran.html
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baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak pada lembar pengamatan 

keterampilan guru. Hal ini berarti ada satu descriptor lagi yang tampak dan dilakukan 

oleh guru selama pembelajaran yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal 

ini menunjukkan dari siklus I ke siklus II guru telah membuka pelajaran dengan 

sebaik-baiknya. 

Kegiatan yang tampak dalam membuka pelajaran tersebut sesuai dengan salah satu 

keterampilan guru dalam mengajar yaitu keterampilan membuka pelajaran yang 

dikemukakan oleh Anitah (2008:8.6) bahwa terdapat komponen keterampilan yang 

perlu dikuasai guru dalam membuka pelajaran yaitu menarik perhatian siswa, 

menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan antara materi pelajaran 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

c) Penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta permasalahannya 

Pada indikator penguasaan terhadap penyampaian materi pembelajaran serta 

permasalahannyasiklus I pertemuan 1 memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan guru 

menyampaikan materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa 

lebih mudah memahami. Guru juga menyampaikan materi secara sistematis. Namun, 

materi yang disampaikan guru kurang menarik siswa. Sehingga, siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru juga 

memperoleh skor 3. Ditunjukkan dengan guru menyampaikan materi yang dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah memahami dan siswa lebih 

aktif. Guru juga menyampaikan materi secara sistematis. Namun, materi yang 

disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang tersedia. 
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 Pada siklus II pertemuan 2 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal 

tersebut menunjukkan dari siklus I ke siklus II pada indikator penguasaan terhadap 

penyampaian materi pembelajaran serta permasalahannya skor yang diperoleh masih 

sama karena ada 1 deskriptor yang belum tampak yaitu materi yang disampaikan 

melampaui/tidak sesuai dengan waktu yang tersedia 

Kegiatan yang tampak pada indicator penguasaan terhadap penyampaian materi 

pembelajaran serta permasalahannya sesuai dengan salah satu indicator kualitas 

pembelajaran yaitu materi belajar dari Depdiknas (2004:6) mengemukakan bahwa  

materi belajar yang dipilih sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai. 

d) Pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 

Pada indikator pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan siklus I 

pertemuan 1memperoleh skor 2. Ditunjukkan dari kegiatan diskusi guru menjadi 

fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. Guru 

juga menutup diskusi dengan membimbing siswa membuat rangkuman diskusi/ 

penyelesaian masalah. Tetapi, guru masih belum mampu membimbing kegiatan 

diskusi kelompok pasangan. Sehingga kelas jadi kurang terkondisikan. Selanjutnya 

siklus I pertemuan 2 guru masih mendapatkan skor 2.Ditunjukkan dari kegiatan 

diskusi guru menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dalam 

melaksanakan tugas. Guru juga menutup diskusi dengan membimbing siswa 

membuat rangkuman diskusi/ penyelesaian masalah. Namun guru masih belum 
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mampu membimbing seluruh kelompok diskusi untuk mengumpulkan informasi 

dalam menyelesaikan tugas sehinggan siswa kurang termotivasi. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 3. Hal ini berarti ada satu 

descriptor lagi yang tampak yang dilakukan guru selama pembelajaran yaitu guru 

membimbing kelompok untuk mengumpulkan informasi dalam menyelesaikan tugas. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru juga mendapat skor 3 dengan kategori baik. Hal 

tersebut menunjukkan dari siklus I ke siklus II pada indicator pengorganisasian siswa 

dalam kelompok pasangan skor yang diperoleh masih sama karena ada 1 deskriptor 

yang belum tampak yaitu guru kurang memotivasi siswa meningkatkan pendapat 

dalam mencari pemecahan masalah. 

Penelitian ini sesuai dengan Trianto (2007:41) bahwa konsep pembelajaran 

kooperatif siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit 

jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Selain itu dalam kegiatan ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Suprijono (2009:54) bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak 

mengarahkan kelompok kea rah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. 

e) Mengajukan pertanyaan 

Pada indikator mengajukan pertanyaan siklus I pertemuan 1memperoleh skor 2. 

Dilihat dari kegiatan  guru memberikan informasi yang cukup agar siswa dapat 

menemukan sendiri jawaban yang benar dan memberikan waktu yang cukup pada 

siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Namun, pertanyaan yang 

disampaikan guru kurang jelas. Sehingga, siswa banyak yang bingung. Selanjutnya 
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siklus I pertemuan 2 guru mendapatkan skor 3. Hal ini berarti terdapat satu indicator 

lagi yang tampak dan dilakukan guru yaitu guru memberikan pertanyaan dengan jelas 

dan bahasa yang mudah dimengerti. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru mendapatkan skor 3.hal tersebut menunjukkan 

dari siklus I ke siklus II pada indikator mengajukan pertanyaan skor yang diperoleh 

masih sama karena ada 1 deskriptor yang belum tampak yaitu guru kurang 

memberikan informasi yang cukup untuk siswa dapat menemukan jawaban sendiri. 

Kegiatan yang tampak dalam penelitian sesuai dengan salah satu keterampilan 

guru dalam mengajar yaitu keterampilan bertanya yang dikemukakan oleh Anitah 

(2008:7.9) bahwa keterampilan bertanya terdiri dari komponen sebagai berikut: 

pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan pemusatan, 

pemindah giliran, penyebaran, dan pemberian waktu berpikir. 

f) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka 

sendiri melalui proses belajar yang interaktif 

Pada indikator memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses belajar yang 

interaktifsiklus I pertemuan 1 memproleh skor 3. Ditunjukkan dari guru membimbing 

siswa dalam mempresentasikan hasil pemikirannya, memberikan waktu pada siswa 

lain untuk menanggapi jawaban yang dikemukakan siswa lain. Namun, guru belum 

membimbing keseluruhan siswa dalam menemukan jawaban. Selanjutnya siklus I 

pertemuan 2 guru masih mendapat skor 3. Ditunjukkan dari guru membimbing siswa 



159 

 

 

 

dalam mempresentasikan hasil pemikirannya, memberikan waktu pada siswa lain 

untuk menanggapi jawaban yang dikemukakan siswa lain, namun guru belum 

memberikan kesempatan yang sama pada tiap siswa untuk mempresentasikan hasil 

pemikirannya. 

 Pada siklus II pertemuan 1 guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru juga mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan 

dari siklus I ke siklus II pada indicator memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka sendiri melalui proses belajar yang interaktif 

skor yang diperoleh masih sama karena ada 1 deskriptor yang belum tampak yaitu 

guru belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada tiap siswa untuk 

mempresentasikan hasil pemikirannya. 

Kegiatan yang tampak pada penelitian ini sesuai dengan Trianto (2007:62), bahwa 

pada langkah pairing guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa 

yang telah mereka peroleh untuk menyatukan jawaban atau gagasan suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi. 

g) Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan pembelajaran 

Pada indikator memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran siklus I pertemuan 1memperoleh skor 2. Dilihat dari guru membimbing 

siswa dalam membuat simpulan dan memberikan respon positif pada simpulan yang 

dikemukakan siswa. Namun, guru tidak mengecek kembali kesimpulan yang dibuat. 

Selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru mendapatkan skor 3. Hal ini berarti terdapat ! 
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deskriptor lagi yang tampak dan dilakukan guru yaitu guru memberikan kesempatan 

pada siswa untuk menyampaikan simpulan yang mereka buat. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian pada siklus II pertemuan 2 guru juga mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik. Hal ini menunjukkan dari siklus I ke siklus II pada indicator memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan pembelajaran skor yang diperoleh 

masih sama karena ada 1 descriptor yang tidak tampak yaitu guru kurang memotivasi 

siswa untuk dapat membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan. 

h) Mengadakan variasi pembelajaran 

Pada indikator mengadakan variasi pembelajaran siklus I pertemuan 1memperoleh 

skor 3. Ditunjukkan dari guru menciptakan suasana kelas yang kondusif, diantaranya 

bersih, nyaman dan tenang. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan variasi 

interaksi guru dengan siswa. Namun, kegiatan pembelajaran belum menantang siswa. 

selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru masih memperoleh skor 3 karena tidak ada 

peningkatan aktivitas yang dilakukan guru. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Hal ini berarti terdapat satu descriptor lagi yang tampak dan dilakukan oleh 

guru yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Hal tersebut 

menunjukkan dari siklus I ke siklus II guru telah mengadakan variasi pembelajaran 

dengan sebaik-baiknya. 
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Kegiatan yang tampak dalam penelitian sesuai dengan salah satu keterampilan 

guru dalam mengajar yaitu keterampilan mengadakan variasi yang dikemukakan oleh 

Anitah (2008:7.40) bahwa variasi dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari variasi 

dalam gaya mengajar, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, dan 

variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 

i) Kemampuan memilih media/alat peraga dalam pembelajaran 

Pada indikator kemampuan memilih media/alat peraga dalam pembelajaran siklus 

I pertemuan 1memperoleh skor 1. Dilihat dari media yang dipilih guru tidak 

membahayakan siswa. Namun, media yang digunakan kurang menantang siswa. 

selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru mendapatkan skor 2. Hal ini berarti ada satu 

deskriptor lagi yang tampak dan dilakukan guru yaitu media yang dipilih mudah 

digunakan oleh siswa. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini 

berarti terdapat satu descriptor lagi yang tampak dan dilakukan guru yaitu pemilihan 

media sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian siklus II pertemuan 2 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti terdapat satu 

descriptor lagi yang tampak dan dilakukan oleh guru yaitu media yang dipilih mudah 

diadakan. Hal ini menunjukkan dari siklus I ke siklus II guru telah mampu memilih 

media/alat peraga dalam pembelajaran dengan sebaik-baiknya.  

Kegiatan yang tampak dalam penelitian sesuai dengan salah satu indicator kualitas 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Diknas (2004:6) bahwa kualitas media dilihat 
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dari seberapa efektif media belajar digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

intensitas belajar siswa. 

j) Memberikan penguatan 

Pada indikator memberikan penguatan siklus I pertemuan 1memperoleh skor 1. 

Ditunjukkan dari guru memberikan penguatan berupa gerakan yaitu tepuk tangan. 

Tetapi, guru belum terlihat memberikan penguatan yang lebih kepada siswa. 

selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru masih mendapatkan skor 1 karena tidak ada 

peningkatan aktivitas guru yang terlihat. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal 

ini berarti terdapat satu descriptor lagi yang tampak dan dilakukan oleh guru yaitu 

guru memberikan penguatan berbentuk verbal. Hal tersebut menunjukkan dari siklus I 

ke siklus II indicator memberikan penguatan terdapat 1 deskriptor yang belum 

tampak yaitu guru belum memberikan penguatan berbentuk benda. 

Kegiatan yang tampak dalam penelitian sesuai dengan salah satu keterampilan 

guru dalam mengajar yaitu keterampilan memberikan penguatan yang dikemukakan 

oleh Anitah (2008:7.25) bahwa penguatan dapat diberikan dalam dua jenis yaitu 

penguatan verbal berupa kata-kata dan kalimat, dan penguatan non verbal dapat 

berupa gerakan badan, gerak mendekati, sentuhan, kegiatan menyenangkan, 

pemberian symbol atau benda. 

k) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 
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Pada indikator menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif siklus I pertemuan 

1memperoleh skor 3. Dilihat dari guru mampu menciptakan suasana kelas yang 

bersih dan nyamakn, tercipta interaksi yang baik antar siswa, tercipta interaksi yang 

baik antara siswa dan guru. Namun dalam pembelajaran terlihat kurang antusias. 

Selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru masih mendapatkan skor 3 karena tidak terlihat 

adanya peningkatan aktivitas yang dilakukan guru. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian siklus II pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Hal ini berarti terdapat satu descriptor lagi yang tampak yaitu siswa antusias dan 

merasa senang dengan pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan dari siklus I ke siklus 

II guru telah menciptakan iklim pembelajaran dengan sebaik-baiknya. 

Kegiatan yang tampak dalam penelitian sesuai dengan salah satu indicator kualitas 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Diknas (2004:6) bahwa kualitas dapat dilihat 

seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang 

menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan. 

l) Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran siklus I pertemuan 1memperoleh skor 3. 

Ditunjukkan dari guru membimbing siswa menyimpulkan pelajaran, guru 

memberikan soal  evaluasi yang sesuai kemudian memberikan tindak lanjut dari 

pembelajaran yang telah berlangsung. Namun, guru belum melakukan refleksi diakhir 

pembelajaran. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 guru masih mendapatkan skor 3 
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karena dalam pembelajaran tidak menunjukkan peningkatan aktivitas guru pada 

kegiatan ini. 

Pada siklus II pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Kemudian pada siklus II pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini berarti terdapat satu descriptor lagi yang tampak dan dilakukan 

guru yaitu guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. 

Hal tersebut menunjukkan dari siklus I ke siklus II guru telah menutup pelajaran 

dengan sebaik-baiknya. 

Kegiatan yang tampak pada penelitian sesuai dengan salah satu keterampilan dasar 

mngajar guru yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang dikemukakan 

oleh Anitah (2008:10) dalam kegiatan menutup pelajaran terdapat komponen 

meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan 

membuat ringkasan, mengevaluasi, dan member tindak lanjut. 

 

4.2.1.2.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

pada indikator kesiapan siswa mengikuti pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 2,8. Siswa AK memperoleh skor 4 ini berarti 

kesiapan belajarnya sangat baik, karena AK datang tepat waktu sebelu pelajaran 

dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, 

mendengarkan penjelasan guru untuk memulai pelajaran, dan juga mengamati 

gambar yang ditunjukkan guru. FA memperoleh skor 3 ini berarti kesiapan belajarnya 
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sudah baik, karena datang tepat waktu, menyiapkan bahan dan alat untuk belajar, 

namun FA tidak mendengarkan penjelasan guru untuk memulai pembelajaran karena 

tampak bicara sendiri dengan temannya. BW memperoleh skor 3 ini berarti kesiapan 

belajarnya sudah baik. Hal ini terlihat BW datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai, menyiapkan bahan dan alat untuk belajar, dan mendengarkan penjelasan 

guru untuk memulai pelajaran. Namun, BW tidak mengamati gambar yang 

ditunjukkan guru. LT memperoleh skor 3 ini berarti kesiapan belajarnya sudah baik, 

karena datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai,menyiapkan bahan dan alat 

untuk kegiatan belajar, namun LT tidak mendengarkan penjelasan guru untuk 

memulai pelajaran. SR memperoleh skor 2 ini berarti kesiapan belajarnya cukup, hal 

ini terbukti karena SR datang terlambat, ketika guru menjelaskan akan mulai 

pembelajaran dan tidak mendengarkan penjelasan guru untuk memulai pelajaran. AN 

memperoleh skor 2 ini berarti kesiapan belajarnya cukup, hal ini terlihat AN datang 

setelah guru masuk kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru untuk memulai 

pembelajaran. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 diperoleh skor rata-rata 3,1. Hal ini 

berarti terdapat peningkatan aktivitas siswa yaitu AK dan FA mendapat skor 4 

kareana kasiapan belajarnya sangat baik, datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai, menyiapkan bahan dan alat untuk belajar, memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran, dan mengamati media yang ditunjukkan oleh guru. SR, 

BW, LT memperoleh skor 3. Karena SR datang setelah guru masuk kelas namun 

pembelajaran belum dimulai. BW dan LT tidak mendengarkan penjelasan dari guru 



166 

 

 

 

untuk memulai pelajaran. AN memperoleh skor 2, karena masih datang terlambat dan 

tidak mendengarkan penjelasan guru untuk memulai pelajaran. 

 Pada siklus II pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 3,5. Siswa yang diamati 

AK, FA, BW, ketiga siswa ini memperoleh skor 4 karena mereka datang tepat waktu 

sebelum pelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

belajar, mendengarkan penjelasan guru untuk memulai pelajaran, dan mengamati 

ketika guru menunjukkan gambar/media. Kemudian SR, LT, AN memperoleh skor 3. 

Mereka tidak mendengarkan penjelasan guru untuk memulai pembelajaran. 

Selanjutnya siklus II pertemuan 2 rata-rata skor yang diperoleh adalah 4. Siswa yang 

diamati AK, FA, SR, BW, LT, AN memperoleh skor 4. Hal ini berarti ke enam siswa 

tersebut sangat siap dalam mengikuti pembelajaran. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa 

dari akhir siklus I dengan perolehan skor rata-rata sebesar 3,1 dan pada akhir siklus II 

dengan perolehan skor rata-rata sebesar 4. Kegiatan yang dilakukan siswa  sesuai 

dengan  pendapat Menurut Dick dan Carey (Dalila dalam 

http://sadidadalila.wordpress.com/2011/04/29/tahapan-pra-pembelajaran-tindak-

lanjut-dan-penyajian-pembelajaran ) yang menyatakan bahwa, kesiapan belajar siswa 

merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. salah satu alternatif yang perlu dilakukan antara lain membimbing siswa dalam 

mempersiapkan fasilitas/sumber belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar. 

Selain itu kegiatan tersebut juga sesuai dengan pendapat Paul D. Dierich (dalam 

http://sadidadalila.wordpress.com/2011/04/29/tahapan-pra-pembelajaran-tindak-lanjut-dan-penyajian-pembelajaran
http://sadidadalila.wordpress.com/2011/04/29/tahapan-pra-pembelajaran-tindak-lanjut-dan-penyajian-pembelajaran
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Hamalik: 173) yaitu kegiatan visual, yang termasuk didalamnya misalnya, mengamati 

gambar. 

b) Kemampuan siswa dalam berpikir individu 

 indikator kemampuan siswa dalam berpikir individu siklus I pertemuan 1 

memperoleh skor rata-rata 2,5. Siswa yang diamati FA mendapatkan skor 4, ini 

berarti kemampuan dalam berpikir individu sangat baik. Yang ditunjukkan dalam 

pembelajaran FA mengerjakan LKS secara mandiri, antusias mnyelesaikan masalah 

dengan menggunakan alat peraga, berani mengungkapkan pendapatnya sendiri, dan 

melakukan refleksi terhadap hasil diskusi. AK, SR memperoleh skor 3, karena kedua 

siswa tersebut belum berani mengungkapkan pendapatnya sendiri.BW, LT 

memperoleh skor 2, karena kedua siswa ini masih tengok kanan kiri ketika 

mengerjakan LKS dan belum berani mengungkapkan pendapatnya sendiri. AN 

mendapatkakn skor 1. Karena tidak mengerjakan LKS secara mandiri, belum berani 

berpendapat, dan tidak melakukan refleksi hasil diskusi. Selanjutnya pada siklus I 

pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh 3,0. Hal ini berarti terdapat peningkatan 

aktivitas siswa dala pembelajaran. SR memperoleh skor 4, karena SR mengerjakan 

LKS secara mandiri, antusias mnyelesaikan masalah dengan menggunakan alat 

peraga, berani mengungkapkan pendapatnya sendiri, dan melakukan refleksi terhadap 

hasil diskusi. AK, FA, BW, LT memperoleh skor 3, karena AK, BW tidak melakukan 

refleksi terhadap hasil diskusi. FA, LT belum berani mengungkapkan pendapatnya 

sendiri. AN memperoleh skor 2, karena belum berani berpendapat, dan tidak 

melakukan refleksi hasil diskusi. 
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Pada siklus II pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,0. Siswa 

yang diamati AK, FA, SR memperoleh skor 4. Yang ditunjukkan dalam pembelajaran 

ketiga siswa tersebut mengerjakan LKS secara mandiri, antusias mnyelesaikan 

masalah dengan menggunakan alat peraga, berani mengungkapkan pendapatnya 

sendiri, dan melakukan refleksi terhadap hasil diskusi. BW, LT memperoleh skor 3. 

Karena BW tidak melakukan refleksi terhadap hasil diskusi, LT belum berani 

mengungkapkan pendapatnya sendiri. AN memperoleh skor 2, karena belum berani 

berpendapat, dan tidak melakukan refleksi hasil diskusi. Selanjutnya siklus II 

pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Siswa yang diamati AK, FA, 

SR, BW, LT, AN memperoleh skor 4. Hal ini berrti kemampuan berpikir individu 

sangat baik. Yaitu dalam pembelajaran ditunjukkan dengan mengerjakan LKS secara 

mandiri, antusias mnyelesaikan masalah dengan menggunakan alat peraga, berani 

mengungkapkan pendapatnya sendiri, dan melakukan refleksi terhadap hasil diskusi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa 

dari akhir siklus I dengan skor rata-rata 3,0 dan pada akhir siklus II skor rata-rata 4. 

Kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan pendapat Suprijono (2009:91) yaitu 

pada proses “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan siswa diberi pertanyaan 

atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. siswa diberi 

kesempatan oleh guru untuk memikirkan jawabannya. 

c) Kemampuan mengkomunikasikan ide-ide melalui proses belajar yang interaktif 



169 

 

 

 

Indicator kemampuan mengkomunikasikan ide-ide melalui proses belajar 

yang interaktif pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 2,3. Siswa yang diamati 

AK, SR, BW Memeroleh 3 ditunjukkan pada pembelajaran mereka melakukan 

interaksi antar siswa, terdapat interaksi dengan guru, mengikuti aktivitas presentasi, 

namun mereka belum tampak mengeluarkan pendapat dalam memecahkan masalah. 

FA, LT memperoleh skor 2, karena kedua siswa tersebut tampak belum 

mengeluarkan pendapat dalam mencari pemecahan masalah. Dan tidan mengikuti 

aktivitas persentasi. AN memperoleh skor 1, karena AN hanya tampak melakukan 

interaksi dengan siswa lain. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 skor rata-rata yang 

diperoleh adalah 2,5. Hal ini berarti terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Siswa AK, SR, BW memperoleh skor 3, karena ketiga siswa tersebut 

belum tampak mengikuti aktivitas presentasi. FA, LT, AN ketiga siswa tersebut 

memperoleh skor 2, karena mereka hanya berinteraksi dengan siswa dan mengikuti 

aktifitas presentasi. 

Pada siklus II pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,7. Siswa 

yang diamati AK, FA, SR, BW memperoleh skor 3. Karena FA,SR belum tampak 

mengeluarkan pendapat dalam mencari penyelesaian masalah. AK, BW belum 

tampak mengikuti aktivitas presentasi. LT dan AN memperoleh skor 2  karena 

mereka hanya berinteraksi dengan siswa dan mengikuti aktifitas presentasi. 

selanjutnya siklus II pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,5. Siswa 

yang diamati FA, SR, BW memperoleh skor 4 karena ketiga siswa tampak 

berinteraksi dengan siswa, ada interaksi dengan guru, mengeluarkan pendapat dalam 
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mencari pemecahan masalah, dan mengikuti aktivitas presentasi. AK, LT, AN 

memperoleh skor 3. Karena ketiga siswa tersebut tidak mengeluarkan pendapat dalam 

mencari pemecahan masalah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa 

dari akhir siklus I dengan perolehan skor rata-rata 2,5 dan pada akhir siklus II skor 

rata-rata yang diperoleh adalah 3,5. Kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan 

pendapat Dimyati dan Mudjiono (Rachma dalam http://uwi.aaezha.com/prinsip-

prinsip-pembelajaran ) yang menyatakan bahwa, salah satu prinsip pembelajaran 

adalah keterlibatan. Keterlibatan ini mencakup berbuat dan bertnggung jawab 

terhadap hasilnya. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh 

John Dewey dengan “learning by doing”, belajar harus dilakukan oleh siswa melalui 

perbuatan langsung. Keterlibatan siswa dalam be;ajar meliputi keterlibatan fisik dan 

mental  emosional. Selain itu kegiatan tersebut sesuai dengan pendapat Roger dan 

David Johnson (dalam Lie, 2002:34), bahwa salah satu unsur yang harus diterapkan 

dalam model pembelajaran kooperatif adalah komunikasi antar anggota. Unsur ini 

menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai keterampila proses 

komunikasi. Contoh bentuk komunikasi tersebut adalah dalam mempresentasikan 

hasil. 

d) Kemampuan bekerjasama dengan teman 

 Indikator kemampuan bekerjasama dengan teman pada siklus I pertemuan 1 

skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,5. Siswa yang diamati AK memperoleh skor 4, 

karena AK tampak antusias untuk berdiskusi dengan temannya, mau mendengarkan 

http://uwi.aaezha.com/prinsip-prinsip-pembelajaran
http://uwi.aaezha.com/prinsip-prinsip-pembelajaran
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pendapat teman, merespon pendapat orang lain, membuat keputusan bersama teman 

kelompok. FA, SR memperoleh skor 3. FA tidak merespon pendapat orang lain, SR 

tidak membuat keputusan bersama teman kelompok. LT memperoleh skor 2, karena 

terlihat antusias untuk berdiskusi dengan temannya. Namun, hanya mau 

mendengarkan pendapat teman. AN memperoleh skor 1, karena tampak hanya 

mendengarkan pendapat teman. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 skor rata-rata yang 

diperoleh adalah 2,8. Ini berarti terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Siswa yang diamati AK, SR memperoleh skor 4 karena kedua siswa 

tersebut tampak antusias untuk berdiskusi dengan temannya, mau mendengarkan 

pendapat teman, merespon pendapat orang lain, membuat keputusan bersama teman 

kelompok. FA memperoleh skor 3, karena FA tidak merespon pendapat orang lain. 

BW, LT, AN memperoleh skor 2, karena terlihat antusias untuk berdiskusi dengan 

temannya. Namun, hanya mau mendengarkan pendapat teman. 

 Siklus II pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,2.Siswa yang 

diamati AK, FA memperoleh skor 4, karena kedua siswa tersebut tampak antusias 

untuk berdiskusi dengan temannya, mau mendengarkan pendapat teman, merespon 

pendapat orang lain, membuat keputusan bersama teman kelompok. SR, BW, LT 

memperoleh skor 3, karena ketiga siswa ini tidak membuat keputusan bersama teman 

kelompok. AN memperoleh skor 2, karena LT terlihat antusias untuk berdiskusi 

dengan temannya. Namun, hanya mau mendengarkan pendapat teman. Selanjutnya 

siklus II pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,5. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Siswa yang diamati AK, FA, BW 
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memperoleh skor 4, karena ketiga siswa tersebut tampak antusias untuk berdiskusi 

dengan temannya, mau mendengarkan pendapat teman, merespon pendapat orang 

lain, membuat keputusan bersama teman kelompok. SR, LT, AN memperoleh skor 3. 

SR tidak membuat keputusan bersama teman kelompok. LT, AN kedua siswa 

tersebut tidak merespon pendapat orang lain. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dari akhir siklus I dengan perolehan skor 2,8 dan pada akhir siklus II skor rata-

rata yang diperoleh adalah 3,5. Kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan 

pendapat Trianto (2007: 41), menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif muncul 

dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang 

sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Maka pada penelitian ini, siswa 

mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok, saling berpendapat dan bertukar 

ide. 

e) Kemampuan meringkas dan menyimpulkan materi yang diajarkan 

 Indikator kemampuan meringkas dan menyimpulkan materi yang diajarkan 

pada siklus I pertemuan 1 rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,5. Siswa yang 

diamati AK, FA, SR, BW memperoleh skor 3, karena keempat siswa tersebut 

mencatat penyelesaian masalah yang ditemukan, namun tidak menyimpulkan 

kegiatan diskusi, menyimpulkan materi yang dipelajari dan kesimpulan yang dibuat 

sesuai dengan materi. AN memperoleh skor 2, karena hanya mencatat penyelesaian 

masalah dan menyimpulkan kegiatan diskusi. LT mendapatkan skor 1, karena hanya 

mencatat penyelesaian masalah yang ditemukan. Selanjutnya pada siklus I pertemuan 
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2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,8. Hal ini berarti terjadi peningkatan aktivitas 

siswa. siswa yang diamati FA memperoleh skor 4, karena FA tampak mencatat 

penyelesaian maslah yang ditemukan, menyimpulkan kegiatan diskusi, 

menyimpulkan materi yang dipelajari, simpulan yang dibuat sesuai dengan materi. 

AK, SR, BW memperoleh skor 3, karena mereka tidak tampak menyimpulkan 

kegiatan diskusi.  LT, AN memperoleh skor 2, karena hanya mencatat penyelesaian 

masalah dan menyimpulkan kegiatan diskusi. 

 Pada siklus II pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,2. 

Siswa yang diamati AK, FA memperoleh skor 4, karena kedua siswa tampak 

mencatat penyelesaian maslah yang ditemukan, menyimpulkan kegiatan diskusi, 

menyimpulkan materi yang dipelajari, simpulan yang dibuat sesuai dengan materi. 

SR, BW, AN memperoleh skor 3, karena mereka tidak tampak menyimpulkan 

kegiatan diskusi. LT memperoleh skor 2,  karena hanya mencatat penyelesaian 

masalah dan menyimpulkan kegiatan diskusi. Selanjutnya siklus II prtemuan 2 skor 

rata-rata yang diperoleh adalah 3,5. Hal ini berarti terjadi peningkatan aktivitas siswa. 

siswa yang diamati AK, FA memperoleh skor 4, karena kedua siswa tampak mencatat 

penyelesaian maslah yang ditemukan, menyimpulkan kegiatan diskusi, 

menyimpulkan materi yang dipelajari, simpulan yang dibuat sesuai dengan materi. 

SR, BW, LT, AN memperoleh skor 3, karena mereka tidak tampak menyimpulkan 

kegiatan diskusi. 
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 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dari akhir siklus I dengan perolehan skor rata-rata sebesar 2,8 dan pada akhir 

siklus II dengan perolehan skor rata-rata 3,5.  

f) Keaktifan bertanya dalam pembelajaran 

 Indikator keaktifan bertanya dalam pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 

memperoleh skor rata-rata 2,1. Siswa yang diamati AK, BW memperoleh skor 3, 

karena mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya dengan bahasa sopan 

dan relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat, tetapi kadang pendapat yang 

dikemukakan tidak sesuai dengan materi. FA, SR, LT memperoleh skor 2, karena 

ketiga siswa tersebut mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya dengan 

bahasa sopan. AN memperoleh skor 1, karena hanya mengacungkan tangan ketika 

ingin bertanya. Selanjutnya siklus I pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 

2,7. Hal ini berarti terjadi peningkatan aktivitas siswa. siswa yang diamati AK 

memperoleh skor 4, karena mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya 

dengan bahasa sopan dan relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat, 

mengemukakan pendapat sesuai dengan materi. FA, BW memperoleh skor 3, karena 

mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya dengan bahasa sopan dan 

relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat. SR, LT, AN memperoleh skor 2, 

karena ketiga siswa tersebut mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya 

dengan bahasa sopan. 

 Siklus II pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,8. Siswa yang 

diamati FA memperoleh skor 4, karena mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, 
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bertanya dengan bahasa sopan dan relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat, 

mengemukakan pendapat sesuai dengan materi. AK, BW, LT mendapatkan skor 3, 

karena mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya dengan bahasa sopan 

dan relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat. SR, AN memperoleh skor 2, 

karena kedua siswa tersebut mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya 

dengan bahasa sopan. Selanjutnya siklus II pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 3,2. Hal ini berarti terjadi peningkatan aktivitas siswa. siswa yang diamati FA 

memperoleh skor 4, karena mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya 

dengan bahasa sopan dan relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat, 

mengemukakan pendapat sesuai dengan materi. AK, SR, BW, LT, AN memperoleh 

skor 3, karena mengacungkan tangan ketika ingin bertanya, bertanya dengan bahasa 

sopan dan relevan dengan materi, ikut memberikan pendapat. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dari akhir siklus I dengan perolehan skor 2,7 dan pada akhir siklus II skor rata-

rata yang diperoleh yaitu 3,2. Kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan pendapat 

Paul D. Dierich (dalam Hamalik: 2009:173), bahwa salah satu aktivitas siswa yaitu 

melakukan kegiatan lisan (oral) seperti mengajukan pertanyaan dan mengemukakan 

pendapat. 

g) Siswa mengerjakan evaluasi 

Indikator siswa mengerjakan evaluasi pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

skor rata-rata 3,1. Siswa yang diamati AK, BW memperoleh skor 4, karena keduanya 

dapat mengerjakan evaluasi dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan kedua siswa 
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mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri, mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

uraian petunjuk dari guru, dalam mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, kedua siswa tampak tertib dan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi. 

FA, SR, LT memperoleh skor 3, karena FA, LT  tampak tidak jujur dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Mereka masih tengok kanan kiri melihat pekerjaan teman. 

SR mengerjakan soal tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. AN memperoleh 

skor 2, karena dalam mengerjakan soal evaluasi belum jujur masih melihat pekerjaan 

temannya, tidak mengerjakan sesuai dengan petunjuk dari guru. Selanjutnya siklus I 

pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,3. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan aktivitas siswa. siswa yang diamati AK, FA memperoleh skor 4, 

karena dapat mengerjakan evaluasi dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan kedua 

siswa mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri, mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan uraian petunjuk dari guru, dalam mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, kedua siswa tampak tertib dan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi. 

SR, BW, LT, AN memperoleh skor 3, karena SR, BW dalam mengerjakan soal masih 

melampaui waktu yang ditentukan. LT, AN dalam mengerjakan soal evaluasi belum 

jujur masih melihat pekerjaan temannya. 

Pada siklus II pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh 3,5. Hal ini 

menunjukkan ada peningkatan aktivitas siswa. siswa yang diamati AK, FA, BW 

memperoleh skor 4, ini menunjukkan tidak ada peningkatan aktivitas. SR, LT, AN 

memperoleh skor 3. Hal ini menunjukkan ketiga siswa tidak ada peningkatan 

aktivitas.. Selanjutnya siklus II pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,3. 
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Hal ini menunjukkan adanya penurunan aktivitas siswa. siswa yang diamati AK, FA 

memperoleh skor 4, karena dapat mengerjakan evaluasi dengan sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan kedua siswa mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri, mengerjakan 

soal evaluasi sesuai dengan uraian petunjuk dari guru, dalam mengerjakan soal sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, kedua siswa tampak tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi. SR, BW, LT, AN memperoleh skor 3, karena SR dalam 

mengerjakan soal masih melampaui waktu yang ditentukan. BW, LT, AN dalam 

mengerjakan soal evaluasi belum jujur masih melihat pekerjaan temannya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dari akhir siklus I dengan skor rata-rata sebesar 3,3 dan pada akhir siklus II 

skor rata-rata yang diperoleh masih sama yaitu 3,3. Kegiatan yang dilakukan siswa 

sesuai dengan pendapat Suprijono (2009:65), bahwa salah satu fase dalam 

pembelajaran kooperatif yaitu mengevaluasi. Dimana menguji pengetahuan peserta 

didik mengenai berbagai materi pembelajaran. Pada kegiatan ini siswa tidak 

diperbolehkan saling membantu dalam mengerjakan evaluasi, sehingga setiap siswa 

bertanggung jawab secara individual untuk memahami materi. 

 

4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa 

 Berdasarkan data hasil belajar siklus I terdapat peningkatan hasil belajar. Pada 

pertemuan 1 diperoleh rata-rata hasil belajar siswa adalah 59,19 dengan ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa mencapai 63,9% artinya 23 siswa telah mengalami 

ketuntasan individu dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 90. Perolehan hasil 
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belajar siswa belum mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan karena siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan, kurangnya kerjasama antar 

siswa, dan masih bingung dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Upaya untuk 

memperbaiki hasil belajar pertemuan 1 yaitu pemberian petunjuk yang jelas pada 

siswa, lebih memberikan motivasi dan meningkatkan pemberian bimbingan bagi 

siswa yang mengalami kesulitan. Sedangkan pada pertemuan 2 diperoleh rata-rata 

hasil belajar siswa adalah 66,33 dengan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

mencapai 72,2% artinya sebanyak 26 siswa mengalami ketuntasan individu dengan 

nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 95. Peningkatan hasil belajar di pertemuan 2 

dikarenakan siswa sudah menyelesaikan masalah sesuai dengan petunjuk. Kerja sama 

dalam kelompok sudah cukup baik. 

 Nilai ketuntasan belajar setiap siswa disesuaikan dengan kategori Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang sudah ditentukan oleh SDN Sampangan 02 yaitu 60, 

sedangkan indicator keberhasilan yang ditetapkan untuk kategori ketuntasan klasikal 

adalah 85%. Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus I dengan persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 72,2% menunjukkan ketuntasan tersebut belum mencapai 

batas minimal criteria keberhasilan 85%. Sehingga penelitian perlu dilanjutkan pada 

siklus II. 

 Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh rata-rata hasil belajar siswa adalah 75,02 

dengan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa mencapai 77,8% artinya 28 siswa telah 

mengalami ketuntasan individu dengan nilai terendah 46 dan nilai tertinggi 100. 

Peroleha ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus II pertemuan 1 meningkat 
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dibandingkan dengan siklus I. hal ini dikarenakan siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan dengan lebih baik, dan guru meningkatkan pengelolaan 

kelas sehingga suasana kelas menjadi semakin kondusif. Sedangkan pada pertemua 2 

diperoleh rata-rata hasil belajar siswa adalah 77,67 dengan ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa mencapai 88,9 % artinya sebanyak 32 siswa mengalami ketuntasan 

individu dengan nilai terendah 57 dan nilai tertinggi 100. Hal ini menunjukkan terjdi 

peningkatan hasil belajar dari pertemuan siklus II pertemuan 1 ke siklus II pertemuan 

2. Peningkatan hasil belajar terjadi karena guru melakuan refleksi dan revisi untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Diantaranya siswa dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan baik, bekerja sama dengan baik dan guru 

meningkatkan pengelolaan kelas. Pada siklus II hasil belajar siswa sudah memenuhi 

indicator keberhasilan yang ditetapkan. Degan demikian penelitian dihentikan. 

 Pencapaian hasil belajar ini tidak terlepas dari upaya guru merancang 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat 

tercapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Gerlach dan Ely (dalam Anni: 5), 

bahwa tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. 

Perumusan tujuan pembelajaran itu adalah hasil belajar yang diinginkan pada diri 

pebelajar. 

 

4.2.2. Implikasi Hasil Temuan 
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Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model TPS (Think Pair 

Share) memberikan peluang kepada siswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat memotivasi siswa agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. hal ini disebabkan, karena model pembelajaran ini mampu 

memberikan waktu untuk siswa mengemukakan ide, menuntut siswa bekerja sama, 

berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusinya kepada seluruh siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan pada pembelajaran siklus I 

maupun siklus II terdapat peningkatan. Keterampilan guru meningkat setiap 

siklusnya. Dapat dilihat dari tabel pengamatan keterampilan guru. Siklus I jumlah 

skor yang diperoleh adalah 33 dengan kategori baik dan siklus II mengalami 

peningkatan, jumlah skor yang didapat yaitu 42 dengan kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa meningkat pada setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

pengamatan aktivitas siswa. siklus I jumlah rata-rata skor aktivitas siswa 20,2 dengan 

kategori baik dan siklus II mengalami peningkatan menjadi 25 dengan kategori sangat 

baik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 

hasil belajar 66,33 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 72,2% dan siklus II 

diperoleh rata-rata hasil belajar 77,67 dengan ketuntasan belajar klasikal 88,9%. 

Peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa setiap 

siklusnya disebabkan adanya refleksi dan revisi yang dilakukan guru setiap akhir 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.  
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Dapat disimpulkan bahwa penerapan model TPS (Think Pair Share) pada 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 mampu 

memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran matematika di 

SD. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model TPS (Think Pair 

Share) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan yaitu pada siklus 

I pertemuan 1 memperoleh skor  29 dengan kategori cukup kemudian pada siklus 

II pertemuan 2 memperoleh skor 33 dengan kategori baik. Selanjutnya pada 

siklus II pertemuan 1 perolehan skor sebesar 36 dengan kategori baik kemudian 

pada siklus II pertemuan 2 skor yang diperoleh adalah 42 dengan ketegori sangat 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan guru mempersiapkan 

pembelajaran, kemampuan guru membuka pelajaran , kemampuan 

menyampaikan materi, pengorganisasian siswa dalam kelompok pasangan 

(think), kemampuan mengajukan pertanyaan, kemampuan menggunakan variasi 

pembelajaran, memfasilitasi siswa dalam diskusi kelompok (pair), memfasilitasi 

siswa dalam presentasi hasil kerja kelompok (share), kemampuan memilih media 

dalam pembelajaran, memberikan penguatan , menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif, dan kemampuan guru menutup pembelajaran sudah tampak. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 

pertemuan 1 jumlah  skor rata-rata 17,8  dengan kategori baik kemudian siklus I 
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pertemuan 2 perolehan skor rata-rata sebesar 20,2 dengan kategori baik. 

Selanjutnya pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 22,2 dengan 

kategori baik kemudian siklus II pertemuan 2 perolehan skor rata-rata sebesar 25 

dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan  dari kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran, kemampuan siswa dalam berpikir individu (think), kemampuan 

siswa bekerja sama dalam kelompok  (pair), kemampuan mempresentasikan 

hasil kelompok (share), kemampuan dalam menyimpulkan materi, keaktifan 

bertanya siswa dalam pembelajaran, dan kemampuan siswa mengerjakan soal 

evaluasi sudah tampak. 

c. Hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran matematika melaui model TPS 

(Think Pair Share) mengalami peningkatan yaitu pada siklus I diperoleh nilai 

rata-rata 66,33 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 72,2%, dan pada 

siklus II diperoleh nilai rata-rata 77,67 dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal 88,9%. 

Dengan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa maka terjadi peningkatan kualitas pembelajaran matematika dengan 

penerapan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) dalam pembalajaran 

matematika di kelas VB SDN Sampangan 02 Kota Semarang. 
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tindakan kelas yang dilkukan 

pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02, peneliti dapat member saran sebagai 

berikut. 

a. Guru sebaiknya mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap kali akan 

merencanakan sebuah pembelajaran, sehingga akan meningkatkan keterampilan 

guru dalam mengajar. 

b. Dalam pembelajaran sebaiknya guru menanamkan konsep pembelajaran dengan 

mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa akan lebih mudah 

memahami materi dengan baik. 

c. Guru sebaiknya menggunakan model yang sesuai dengan pembelajaran, yang 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

d. Dalam memilih model pembelajaran sebaiknya menggunakan model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, 

sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung 

proses belajar mengajar. 

e. Materi pembelajaran sebaiknya disampaikan sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa. 

f. Dalam penelitian ini peneliti belum memanfaatkan banyak media dalam 

pembelajaran, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan menggunakan multimedia interaktif.



 

 

185 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

Anitah, Sri. 2008. Strategi Pembelajaran di SD, Jakarta: Universitas Terbuka. 

Anni, Catharina Tri, dkk. 2006. Psikologi Belajar. Semarang: UPT MKK UNNES. 

Aqib, Zainal. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya. 

Arikunto, Suharsimi.2006. Prosedur Penelitian Suatu Pembelajaran Praktik.  

Jakarta: PT Rieneka Cipta. 

________ 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Depdiknas. 2004. Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta: Depdiknas. 

Hamalik, Oemar. 2003. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Akasara. 

Hasibuan dan Moedjiono. 2009. Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset. 

http://budiusada. staff. fkip. uns. ac. id/tag/pembelajaran/ 

http://definisipengertian.com/2011/pengertian-kualitas/ : 05 April 2012 

http://education-mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-

pembelajaran.html 11 April 2012) 

http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/19/delapan-kompetensi-dasar-mengajar/ 

(http://www.blog-guru.web.id/2011/02/peranan-guru-dalam-proses-belajar.html, 

11 April 2012 ). 

Imami, Rifa. 2011. Peningkatan Kemampuan Siswa Menentukan Pokok Pikiran 

Paragraf Dengan Teknik Think Pair Share di Kelas IV. Skripsi. Semarang: 

UNNES. Tidak diterbitkan. 

Isjoni. 2011. Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar 

Peserta Didik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

http://definisipengertian.com/2011/pengertian-kualitas/
http://education-mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-pembelajaran.html
http://education-mantap.blogspot.com/2010/06/peranan-guru-dalam-proses-pembelajaran.html
proop%20(Autosaved).docx
http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/19/delapan-kompetensi-dasar-mengajar/
http://www.blog-guru.web.id/2011/02/peranan-guru-dalam-proses-belajar.html
proop%20(Autosaved).docx


186 

 

 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3. 2005. Jakarta: Balai Pustaka. 

Kurnia, Inggridwati. dkk. 2007. Perkembangan belajar peserta didik. Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Lie, Anita. 2002. Mempraktekkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas. 

Jakarta: Grasindo. 

Muhsetyo, Gatot.2008.Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: Universitas  

Terbuka. 

Munib, Achmad. dkk. 2006. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT MKK 

UNNES. 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar, Jakarta: Depdiknas. 

Poerwanti, Endang. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Depdiknas. 

Retno Dyah. 2009. Penerapan Pembelajaran Kooperatif model Think Pair Share 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V di 

SDN Ploso 03 Selopuro Kabupaten Blitar (Online) http://karya-

ilmiah.um.ac.id/  

Satriadi, Awang. 2010. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Materi Sistem 

Pencernaan Manusia Melalui Pendekatan Think Pair Share (TPS) Pada Siswa 

Kelas V di SDI Hasanuddin 03 Semarang. Skripsi. Semarang: UNNES. Tidak 

Diterbitkan. 

Slavin, Robert E. 2010. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung: 

Nusa Media 

Sugandi, Achmad. 2007. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT UNNES PRESS. 

Sumanto, Y.D. 2008. Gemar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

http://karya-ilmiah.um.ac.id/
http://karya-ilmiah.um.ac.id/


187 

 

 

 

Sunaryo, R.J. 2007. Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional.  

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Tim Dewan Skripsi. 2009. Panduan Penyusunan Skripsi Mahasiswa S1 PGSD. 

Semarang : Jurusan PGSD UNNES. 

techonly13.wordpress.com/.../pengertian-belajar-dan-pembelajaran/ 03 April 2012 

Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktifistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 2006. Jakarta: Depdiknas. 

Uno, Hamzah B. 2009. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 

Yang Kreatif Dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara 

Wijaya, Ariyadi.2012.Pendidikan Matematika Realistik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Winataputra, U.S. 2008. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Yasa, Doantara. 2008. Aktivitas dan Prestasi Belajar. //ipotes.wordpress.com/. [hal. 

1, diunduh hari Jumat, tanggal 3 Maret 2012]. 

 

 

 

 

 

 

proop.doc
http://ipotes.wordpress.com/


188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

JUDUL : 

“PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN Think Pair share PADA SISWA KELAS V SDN 

SAMPANGAN 02 KOTA SEMARANG.” 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat 

Instrumen 

1 Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

matematika melalui 

model pembelajaran 

think pair share 

(TPS) 

1. Mempersiapkan pembelajaran  

2. Membuka pembelajaran 

3. Penguasaan terhadap 

penyampaian materi 

pembelajaran serta 

permasalahannya 

4. Pengorganisasian siswa dalam 

kelompok pasangan 

5. Mengajukan pertanyaan 

6. Memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengkomunikasikan 

ide-ide mereka sendiri melalui 

proses belajar yang interaktif  

7. Memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran 

8. Menggunakan variasi dalam 

pembelajaran  

9. Kemampuan memilih alat 

peraga dalam pembelajaran 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

2. Observasi 

(pengamatan 

kegiatan 

pembelajaran) 

1. Lembar 

pengamatan 

2. Foto/video 

3. Catatan 

lapangan  
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10.  Memberi penguatan 

11.  Menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif 

12.  Kemampuan menutup 

pelajaran 

2 Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

matematika melalui 

model pembelajaran 

TPS 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran  

2. Kemampuan berpikir individu 

3. Dapat mengkomunikasikan ide-

ide melalui proses belajar yang 

interaktif  

4. Dapat bekerjasama dengan 

teman 

5. Dapat meringkas dan 

menyimpulkan materi yang 

diajarkan 

6. Aktif bertanya dalam 

pembelajaran 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

1. Aktivtas siswa 

dalam 

pembelajaran 

2. Observasi 

(pengamatan 

kegiatan 

pembelajaran) 

1. Lembar 

pengamatan 

2. Foto/video 

3. Catatan 

lapangan 

3 Hasil belajar Siswa 1. Ketepatan jawaban hasil kerja 

kelompok 

2. Ketepatan waktu menyelesaikan 

soal tes 

Siswa  1. Kerja 

Kelompok 

2. Soal Tes 

Tetulis 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Nama Guru  : ………………… 

Nama Sekolah  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Kelas   : VB 

Materi   : ............................ 

Hari/tanggal  : …………………. 

Petunjuk 

a. Bacalah dengan cermat indikator-indikator aktivitas guru 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 pada kolom skala penilaian 

sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untik masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

Skor 1 (Jika satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

 

 

No Indikator Deskriptor 

Skala 

Penilaian Jumlah 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan kelas untuk 

memulai pembelajaran 

2. Guru menyiapkan rencana 

pembelajaran 

3. Guru mengecek kesiapan siswa 
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4. Guru mempersiapkan sumber dan 

media pembelajaran yang akan 

digunakan 

2. Membuka pelajaran 1. Menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Melakukan kegiatan apersepsi 

4. Membuat siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran 

     

3. Penguasaan terhadap 

penyampaian materi 

pembelajaran serta 

permasalahannya 

1. Materi disampaikan secara menarik 

2. Penyampaian materi merangsang 

keaktifan siswa dalam pembelajaran 

3. Keluasan dan kedalaman materi 

sesuai dengan waktu yang tersedia 

4. Penyampaian materi disampaikan 

secara sistematis 

     

4.  Pengorganisasian 

siswa dalam 

kelompok pasangan 

1. Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengumpulkan informasi 

maupun kesempatan memanipulasi 

alat peraga dalam menyelesaiakan 

tugas 

2. Menjadi fasilitator yang memberikan 

kemudahan pada siswa dalam 

melaksanakan tugas. 

3. Memberi motivasi untuk 

meningkatkan pendapat dalam 

mencari alternatif pemecahan 

masalah 
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4. Menutup diskusi dengan 

membimbing siswa membuat 

rangkuman diskusi/penyelesaian 

masalah yang dibahas 

5.  Mengajukan 

pertanyaan 

1. Pertanyaan difokuskan pada suatu 

masalah atau tugas tertentu 

2. Pertanyaan yang disampaikan jelas 

dan  mudah dimengerti 

3. Memberikan waktu yang cukup pada 

siswa untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan 

4. Memberikan informasi yang cukup 

agar siswa dapat menemukan sendiri 

jawaban yang benar. 

     

6.  Memberikan 

kesempatan pada 

siswa untuk 

mengkomunikasikan 

ide-ide mereka sendiri 

melalui proses belajar 

yang interaktif 

(interactivity) 

1. Memotivasi siswa untuk 

mengkomunikasikan ide yang 

dipikirkannya 

2. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

pemikirannya 

3. Memberikan waktu pada siswa lain 

untuk menanggapi jawaban yang 

dikemukakan siswa lain 

4. Memberikan kesempatan yang sama 

pada tiap siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

pemikirannya 

     

7.  Memberikan 1. Memotivasi siswa untuk dapat      
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kesempatan pada 

siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran 

membuat simpulan dari materi yang 

telah disampaikan 

2. Membimbing siswa dalam membuat 

simpulan 

3. Memberikan respon positif pada 

simpulan yang dikemukakan siswa 

4. Memberikan kesempatan yang sama 

pada semua siswa untuk 

menyampaikan simpulan yang 

mereka buat 

8.  Mengadakan variasi 

pembelajaran 

1. Variasi penggunan media 

pembelajaran pada setiap pertemuan 

2. Menciptakan suasana kelas yang 

kondusif, diantaranya bersih, 

nyaman, dan tenang 

3. Kegiatan pembelajaran  menantang, 

menyenangkan, dan berpusat pada 

siswa  

4. Variasi  interaksi guru dengan siswa  

     

9.  Kemampuan memilih 

media/alat peraga 

dalam pembelajaran 

1. Mudah digunakan oleh siswa dan 

guru 

2. Mudah mudah diadakan/dibuat dan 

murah 

3. Media tidak membahayakan 

4. Pemilihan media sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa  

     

10.  Memberikan 

penguatan 

1. Penguatan berbentuk verbal 

2. Penguatan berbentuk simbol/benda 
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3. Penguatan berbentuk gerakan/ 

acungan jempol/tepuk tangan 

4. Penguatan berbentuk sentuhan 

11.  Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif 

1. Mampu menciptakan suasana kelas 

yang bersih dan nyaman 

2. Siswa senang dan antusias dengan 

pembelajaran 

3. Tercipta interaksi yang baik 

antarsiswa 

4. Tercipta interaksi yang baik antara 

siswa dan guru 

     

12.  Menutup pelajaran 1. Membimbing siswa menyimpulkan 

pelajaran 

2. Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

berlangsung 

3. Memberikan soal evaluasi yang 

sesuai 

4. Memberikan tindak lanjut 

     

Jumlah Skor      

Kriteria       
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Jumlah Skor =........Kriteria =........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Semarang,                   2013 

Observer 

 

 

 39,5 ≤ skor ≤ 48 Sangat Baik 

  30 ≤ skor < 39,5 Baik 

20,5 ≤ skor < 30 Cukup 

12 ≤ skor  20,5  Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Siswa  : ………………….. 

Nama Sekolah  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Kelas   : VB 

Materi   : ............................. 

Hari/tanggal  : …………………. 

Petunjuk 

a. Bacalah dengan cermat indikator-indikator aktivitas siswa 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 pada kolom skala penilaian 

sesuai dengan deskriptor 

d. Skala penilaian untik masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

Skor 1 (Jika satu deskriptor tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

No Indikator Deskriptor 

Tingkat 

kemampuan Jumlah 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

1. Siswa datang tepat waktu sebelum 

pelajaran dimulai 

2. Siswa menyiapkan bahan dan alat-alat 

yang digunakan untuk kegiatan belajar 

3. Siswa mendengarkan penjelasan / 

petunjuk guru untuk memulai 

pelajaran 
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4. Siswa mengamati gambar/ media yang 

ditunjukkan oleh guru 

2. Kemampuan siswa 

dalam berpikir 

individu 

1. Siswa mengerjakan LKS secara 

mandiri 

2. Siswa antusias menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan alat 

peraga 

3. Siswa berani mengungkapkan 

pendapatnya sendiri 

4. Melakukan refleksi terhadap hasil 

diskusi 

     

3. Kemampuan 

mengkomunikasikan 

ide-ide melalui proses 

belajar yang interaktif  

 

1. Melakukan interaksi antar siswa  

2. Adanya interaksi antara siswa dan 

guru  

3. Mengeluarkan pendapat atau memberi 

masukan dalam mencari alternatif 

pemecahan masalah 

4. Siswa mengikuti aktivitas “presentasi” 

individu maupun kelompok 

     

4. Kemampuan 

bekerjasama dengan 

teman 

 

1. Siswa antusias untuk berdiskusi 

dengan teman  

2. mendengarkan  pendapat teman 

3. Merespon pendapat orang lain 

4. Membuat keputusan bersama teman 

kelompok  
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5. Kemampuan 

meringkas dan 

menyimpulkan materi 

yang diajarkan 

 

1. Mencatat penyelesaian masalah yang 

ditemukan  

2. Menyimpulkan materi yang dipelajari  

3. Simpulan sesuai materi 

4. Menyimpulkan kegiatan diskusi 

     

6. Keaktifan bertanya 

dalam pembelajaran 
1. Mengacungkan tangan ketika ingin 

bertanya 

2. Mengemukakan pendapat sesuai 

materi/masalah  

3. Bertanya dengan bahasa sopan dan 

relevan dengan materi yang 

disampaikan  

4. Ikut memberikan pendapat 

     

7. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri 

2. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan uraian petunjuk dari guru. 

3. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan 

waktu yang ditentukan guru 

4. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 

     

Jumlah Skor      

Kriteria      
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Jumlah Skor =........Kriteria =........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kriteria Semarang,                   2013 

Observer 

 

 

 

 24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

  17,5 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 17,5  Cukup 

 7 ≤ skor  12  Kurang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 PERTEMUAN I 

Nama Sekolah  : SD Sampangan 02 

Kelas    : VB 

Semester  : I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal  : Selasa, 13 November 2012 

 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan 

masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan. 

2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan 

 

I. Indikator  

2.4.1 Menjelaskan arti jarak dan kecepatan menggunakan bahasa sendiri. 

2.4.2 Menyebutkan satuan jarak dan kecepatan secara urut. 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

2.4.1 Dengan memperhatikan ilustrasi dari guru siswa dapat menjelaskan arti 

jarak dan kecepatan menggunakan bahasa sendiri dengan baik. 

2.4.2 Dengan memperhatikan ilustrasi yang ada siswa dapat menyebutkan satuan 

jarak dan kecepatan secara urut dengan tepat. 

 

Karakter siswa yang diharapkan: 



205 

 

 

 

- Disiplin 

- Tekun 

- Tanggung jawab 

- Rasa hormat dan perhatian  

- Bekerja sama 

 

III. Materi Pokok 

- Jarak dan kecepatan 

- Satuan jarak dan kecepatan 

 

IV. Strategi Pembelajaran 

- Model pembelajaran : Think Pair Share (TPS) 

- Metode    : - ceramah bervariasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No  Tahap Kegiatan Langkah Pembelajaran 

A Pra Kegiatan (± 5 menit) 1. Salam  

2. Do’a 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat peraga yang 

akan digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

B Kegiatan Awal (± 10 

menit) 

1. Guru melakukan apersepsi berupa pertanyaan 

untuk menarik perhatian siswa “siapa yang 
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Langkah 1: 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai serta memberikan 

acuan tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

rumahnya dekat dengan sekolah? Siapa yang 

berangkat kesekolah jalan kaki? Ada yang 

bersepeda?dengan jarak yang sama antara 

jalan kaki dan bersepeda cepat yang mana?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai diharapkan 

siswa dapat menjelaskan arti jarak dan 

kecepatan serta dapat menyebutkan satuan 

jarak dan kecepatan 

3. Guru menyampaikan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan yaitu siswa akan 

belajar dalam kelompok berpasangan 

C Kegiatan Inti (± 40 

menit) 

Langkah 1: 

Guru menjelaskan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi  

1. Guru membacakan ilustrasi  

Vira berangkat ke sekolah naik sepeda, 

sedangkan Rio berjalan kaki. Saat sampai di 

depan sekolah, Vira turun dari sepedanya dan 

menyapa Rio. Selanjutnya mereka berdua 

berjalan bersama memasuki gerbang sekolah. 

Vira dan Rio berangkat dari rumah masing-

masing pada waktu besamaan. Mereka tiba di 

sekolah pada waktu yang bersamaan juga. 

2. Siswa memperhatikan ilustrasi yang 

dibacakan guru 

3. Guru bertanya pada siswa “rumah siapakah 
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Langkah 2: 

Berfikir (thinking) 

Guru mengajukan 

pertanyaan atau 

permasalahan yang 

berkaitan dengan jarak 

dan kecepatan 

yang jaraknya lebih jauh dari sekolah?” 

4. Siswa menjawab pertanyaan disertai alasan 

yang jelas   

5. Guru menjelaskan kembali dari jawaban 

siswa 

6. Guru melanjutkan  ilustrasi  

Jarak rumah Vira kesekolah 2km sedangkan 

jarak rumah Rio kesekolah 400m. hal ini 

berarti panjang jalan yang dilalui Vira dari 

rumah ke Sekolah 2km. 

Elaborasi   

7. Guru memberikan permasalahan 

“dari ilustrasi tersebut coba jelaskan apa arti 

dari jarak dan kecepatan kemudian sebutkan 

satuan dari jarak”. 

8. Siswa memikirkan jawaban secara individu  

 Langkah 3: 

Berpasangan (Pairing) 

Siswa membentuk 

kelompok berpasangan 

untuk berdiskusi atas 

jawaban dari 

permasalahan yang ada 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok secara berpasangan (sebangku) 

2. Guru memimpin diskusi 

3. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku 

untuk menyatukan jawaban yang diperoleh 

masing-masing siswa 

4. Guru membimbing selama diskusi 
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berlangsung  

 Langkah 4: 

Berbagi (Sharimg) 

Siswa berbagi atau 

melaporkan jawaban 

yang telah disepakati 

oleh masing-masing 

kelompok dengan 

keseluruhan kelas yang 

dibicarakan 

1. Guru menawarkan pada keseluruhan kelas, 

siapa yang berani membacakan hasil laporan? 

2. Masing-masing kelompok membacakan hasil 

didepan kelas 

3. Guru menawarkan pertanyaan pada kelompok 

yang lain 

Konfirmasi  

4. Siswa lain menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

5. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal 

yang belum dipahami.   

6. Setelah semua menyampaikan hasil diskusi, 

guru memberi penguatan untuk 

memperdalam pemahaman siswa.  

7. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi.  

D Kegiatan Akhir (±15  

menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi individu  

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

4. Guru membagikan lembar pengamatan 

sebagai tugas minggu yang akan datang 

(terlampir) 

5. Guru menutup pelajaran. 
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VI. Media dan Sumber Belajar 

Media 

- Meteran/ alat pengukur panjang 

- Stopwatch/ jam / pencatat waktu yang lain 

- Gambar speedometer 

 

Sumber Belajar :  

Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Sumanto, Y.D. 2008. Gemar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

Sunaryo, R.J. 2007. Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

 

VII.  Penilaian 

a. Prosedur Penilaian  

 Penilaian awal  :  ada 

 Penilaian proses  : ada (menyelesaikan permasalahan dalam LKS) 

 Penilaian akhir  : ada (mengerjakan evaluasi individu) 

b. Teknik Tes  

 Jenis tes   : tes tertulis 

 Bentuk tes   : tes uraian 

 Instrumen tes  : lembar evaluasi  

Skor maksimal =  

Nilai =  
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Nama: ………………….. 

 

EVALUASI INDIVIDU 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Indikator 

2.4.1 Menjelaskan arti  jarak dan kecepatan  

2.4.2 Menyebutkan satuan jarak dan kecepatan 

 

Selesaikanlah soal-soal berikut. 

1. a. 7,4 dam  = … cm 

b. 23500 m = … km 

c. km – 50 dam + 325 m = … m  

2. Cika berkunjung ke rumah Lia dengan bersepeda. Jarak antara rumah Cika dengan 

rumah Lia 540 hm. Berapa meter Cika mengayuh sepeda sampai rumah Lia? 

3. Raka akan berangkat ke sekolah. Ia naik bus sejauh 10 km, kemudian berjalan kaki 

sejauh 1300 dm. berapa meterkah jarak rumah Raka ke sekolah? 

4. Shila pergi ke pasar. Jarak rumah shila ke pasar 640 m. Shila sudah berjalan sejauh 

1400 dm. berapa dam lagi Shila sampai di pasar?  

5. Ruli mengikuti turnamen lari marathon. Ia berlari sampai garis finish dengan 

kecepatan 200 m/detik. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 PERTEMUAN II 

Nama Sekolah  : SD Sampangan 02 

Kelas    : VB 

Semester  : I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal  : Kamis, 15 November 2012 

 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan 

masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan. 

2.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan 

 

I. Indikator 

2.4.3 Menentukan kesetaraan antar satuan kecepatan kecepatan yang telah 

ditetapkan 

2.4.4 Membuktikan pengukuran kecepatan secara langsung 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

2.4.3 Dengan memperhatikan ilustrasi dari guru siswa dapat menguraikan 

kesetaraan antarsatuan kecepatan dengan benar. 

2.4.4 Melalui pengalaman sehari-hari siswa dapat melakukan pengukuran 

kecepatan secara langsung dengan tepat. 
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Karakter siswa yang diharapkan: 

- Disiplin 

- Tekun 

- Tanggung jawab 

- Rasa hormat dan perhatian  

- Bekerja sama 

 

III. Materi Pokok 

Kesetaraan antarsatuan kecepatan 

 

IV. Strategi Pembelajaran 

- Model pembelajaran  : Think Pair Share (TPS) 

- Metode   : - ceramah bervariasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No  Tahap Kegiatan Langkah Pembelajaran 

A Pra Kegiatan (± 5 menit) 1. Salam  

2. Do’a 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat peraga yang 

akan digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

B Kegiatan Awal (± 10 

menit) 

Langkah 1: 

Eksplorasi  

1. Guru melakukan apersepsi untuk menarik 



213 

 

 

 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai serta memberikan 

acuan tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

perhatian siswa 

“anak-anak apakah ada tugas? Baiklah nanti 

kalian bahas bersama teman sebangkumu” 

“pada pertemuan sebelumnya kita telah 

belajar mengenai jarak dan kecepatan siapa 

yang masih ingat apa saja satuan jarak itu?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai diharapkan 

siswa dapat menentukan kesetaraan 

antarsatuan kecepatan dan juga dapat 

menentukan kecepatan 

3. Guru menjelaskan proses pembelajaran yang 

akan berlangsung 

C Kegiatan Inti (± 40 

menit) 

Langkah 1: 

Guru menjelaskan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru memperlihatkan gambar alat pengukur 

kecepatan 

2. Guru menjelaskan arti satuan kecepatan 

Jika kamu naik bus atau kendaraan dari kota 

Semarang ke kota Pekalongan yang jaraknya 

70 km dan memerlukan waktu 1jam maka 

kecepatan bus 70 km per jam atau 70km/jam. 

Km/jam merupakan salah satu satuan 

kecepatan 

Satuan kecepatan =   

 Selain km/jam, satuan kecepatan yang lain 

yaitu meter/detik (m/detik) dan 
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Langkah 2: 

Berfikir (Thinking) 

Guru mengajukan 

pertanyaan atau 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

hubungan antarsatuan 

kecepatan 

sentimeter/detik (cm/detik). 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

Elaborasi  

4. Guru memberikan pertanyaan pada siswa 

Kamu telah mempelajari maksud dan arti 

satuan kecepatan km/jam. Sekarang jelaskan 

arti satuan meter/detik dan sentimeter/detik. 

5. Siswa memikirkan jawaban secara individu 

 Langkah 3: 

Berpasangan (Pairing) 

Siswa membentuk 

kelompok berpasangan 

untuk berdiskusi atas 

jawaban dari 

permasalahan yang ada 

 

1. Guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok secara berpasangan (sebangku) 

2. Guru memimpin diskusi 

3. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku 

untuk menyatukan jawaban yang diperoleh 

masing-masing siswa serta membahas tugas 

yang diberikan pertemuan sebelumnya 

4. Guru membimbing selama diskusi 

berlangsung  

 Langkah 4: 

Berbagi (Sharimg) 

Siswa berbagi atau 

melaporkan jawaban 

yang telah disepakati 

oleh masing-masing 

kelompok dengan 

keseluruhan kelas yang 

1. Guru menawarkan pada keseluruhan kelas, 

siapa yang berani membacakan hasil laporan? 

2. Masing-masing kelompok membacakan hasil 

didepan kelas 

3. Guru menawarkan pertanyaan pada kelompok 

yang lain 
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dibicarakan Konfirmasi  

4. Siswa lain menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

5. Setelah semua menyampaikan hasil diskusi, 

guru memberi penguatan untuk 

memperdalam pemahaman siswa.  

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal 

yang belum dipahami. 

7. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi. 

D Kegiatan Akhir (± 15 

menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi individu  

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 

VI. Media dan Sumber Belajar 

Media 

- Meteran/ alat pengukur panjang 

- Stopwatch/ jam / pencatat waktu yang lain 

- Gambar speedometer 

 

Sumber Belajar :  

Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Sumanto, Y.D. 2008. Gemar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  
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Sunaryo, R.J. 2007. Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

 

VII.  Penilaian 

a. Prosedur Penilaian  

 Penilaian awal  :  ada 

 Penilaian proses  : ada (menyelesaikan permasalahan dalam LKS) 

 Penilaian akhir  : ada (mengerjakan evaluasi individu) 

b. Teknik Tes  

 Jenis tes   : tes tertulis 

 Bentuk tes  : tes uraian 

 Instrumen tes  : lembar evaluasi  

Skor maksimal =  

Nilai =  
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Nama: …………………….. 

 …………………….. 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN KELOMPOK 

 

Indikator 

2.4.4 Membuktikan pengukuran kecepatan secara langsung 

  

Lakukanlah Kegiatan Dibawah ini Secara Kelompok! 

Tujuan  : menentukan kecepatan 

Alat-alat : - jam, stopwatch, atau alat waktu yang lain 

- meteran atau alat pengukur panjang lainnya 

Langkah-langkah atau cara kerja: 

1. Buatlah lintasan  di tanah lapang dengan jarak 200 m. 

2. Salah satu anggota kelompok berjalan cepat melalui lintasan yang telah dibuat, 

sementara anggota kelompok yang lain mencatat waktunya. 

3. Langkah 2 diulang dengan kegiatan yang lain, misalkan berlari dan jalan santai. 

Kemudian catat waktunya. 

4. Tuliskan hasilnya dalam table seperti berikut. 

No Kegiatan  Jarak  Waktu  Kecepatan  

1. 

2.  

3.  

Jalan cepat 

Berlari 

Jalan santai 
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Nama: ………………….. 

 

EVALUASI INDIVIDU  

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Indikator: 

2.4.3 Menguraikan kesetaraan antarsatuan kecepatan 

2.4.4 Melakukan pengukuran kecepatan secara langsung 

 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti. 

1. Dalam waktu 16 detik Tora berlari sejauh 72 meter. Kecepatan Tora berlari = …  

cm/detik 

2. Setelah 30 detik jarak yang Viki tempuh dengan bersepeda sejauh 750 meter. 

Kecepatan sepeda Viki = … m/menit 

3. Dengan mobil, jarak 162 km dapat ditempuh Pak Wayan selama 3 jam. Kecepatan 

mobil Pak Wayan = … m/detik. 

4.  

Amati gambar disamping! 

Kecepatan yang ditempuh = … m/detik. 

 

 

 

 

 

5. 30 m/detik = … km/jam 

 

Nilai =  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 2 PERTEMUAN I 

Nama Sekolah  : SD Sampangan 02 

Kelas    : VB 

Semester  : I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal  : Selasa, 20 November 2012 

 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan 

masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

2.4  Mengenal satuan jarak dan kecepatan. 

2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan 

 

I. Indikator 

2.4.5 Menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan satuan jarak dan kecepatan. 

2.4.6 Menjelaskan hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan menggunakan 

diagram. 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

2.4.5 Setelah  mengenal satuan jarak dan kecepatan siswa dapat menyelesaikan 

operasi hitung yang melibatkan satuan jarak dan kecepatan dengan teliti. 

2.4.6 Melalui diagram siswa dapat menjelaskan hubungan antara waktu, jarak, 

dan kecepatan  dengan cermat. 
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Karakter siswa yang diharapkan: 

- Disiplin 

- Tekun 

- Tanggung jawab 

- Rasa hormat dan perhatian  

- Bekerja sama 

 

III. Materi Pokok 

- Hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan 

 

IV. Strategi Pembelajaran  

- Model pembelajaran  : Think Pair Share (TPS) 

- Metode   : - ceramah bervariasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No  Tahap Kegiatan Langkah Pembelajaran 

A Pra Kegiatan (± 5 menit) 1. Salam  

2. Do’a 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat peraga yang 

akan digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

B Kegiatan Awal (± 10 

menit) 

Langkah 1: 

1. Guru melakukan apersepsi untuk menarik 

perhatian siswa 
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Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai serta memberikan 

acuan tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

“pada pertemuan sebelumnya kita telah 

belajar mengenai hubungan satuan jarak 

dan kecepatan. Untuk mengingatnya ibu 

minta kalian mengerjakan soal yang ibu 

berikan” 

2. Guru membagikan lembar soal pada siswa  

Contoh soal: 

- 3,5 km = … cm 

- 1,5 m + 3,5 dm + 425 cm = … cm 

- 2,75 hm + 4,5 m – 8500 mm = … dm 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai diharapkan 

siswa dapat menjelaskan hubungan antara 

waktu, jarak, dan kecepatan  

4. Guru menjelaskan proses pembelajaran 

yang akan berlangsung yaitu siswa akan 

belajar kelompok secara berpasangan. 

C Kegiatan Inti (±  menit) 

Langkah 1: 

Guru menjelaskan materi  

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan hubungan antara waktu, 

jarak, dan kecepatan dengan menggunakan 

diagram 
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Langkah 2:  

Berfikir (Thinking) 

Guru mengajukan 

pertanyaan atau 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

 

Keterangan: 

s = Jarak 

V = Kecepatan 

t = Waktu 

Dapat diturunkan rumus: 

s = V x t 

V = s : t 

t = s : V 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

Elaborasi  

3. Guru memberikan permasalahan 

Dari diagram tersebut siswa diminta untuk 

menurunkan rumus mencari jarak, waktu 

dan kecepatan 

4. Siswa memikirkan jawaban secara individu 

 Langkah 3: 

Berpasangan (Pairing) 

Siswa membentuk 

kelompok berpasangan 

untuk berdiskusi atas 

jawaban dari permasalahan 

yang ada sampai 

1. Guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok secara berpasangan (sebangku) 

2. Guru memimpin diskusi 

3. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku 

untuk menyatukan jawaban yang diperoleh 

masing-masing siswa sampai batas waktu 
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menemukan kesimpulan 

 

yang telah ditentukan 

4. Guru membimbing selama diskusi 

berlangsung 

 Langkah 4: 

Berbagi (Sharimg) 

Siswa berbagi atau 

melaporkan jawaban yang 

telah disepakati oleh 

masing-masing kelompok 

dengan keseluruhan kelas 

yang dibicarakan 

1. Guru menawarkan pada keseluruhan kelas, 

siapa yang berani membacakan hasil 

laporan? 

2. Masing-masing kelompok membacakan 

hasil didepan kelas 

3. Guru menawarkan pertanyaan pada 

kelompok yang lain 

Konfirmasi 

4. Siswa lain menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

5. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal 

yang belum dipahami.  

6. Setelah semua menyampaikan hasil diskusi, 

guru memberi penguatan untuk 

memperdalam pemahaman siswa.  

7. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi. 

D Kegiatan Akhir (±  menit) 1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari.  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi individu  

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 
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VI. Media dan Sumber Belajar 

Media 

- Meteran/ alat pengukur panjang 

- Stopwatch/ jam / pencatat waktu yang lain 

- Gambar speedometer 

 

Sumber Belajar :  

Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Sumanto, Y.D. 2008. Gemar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

Sunaryo, R.J. 2007. Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

 

VIII.  Penilaian 

c. Prosedur Penilaian  

 Penilaian awal  :  ada 

 Penilaian proses  : ada (menyelesaikan permasalahan dalam LKS) 

 Penilaian akhir  : ada (mengerjakan evaluasi individu) 

d. Teknik Tes  

 Jenis tes   : tes tertulis 

 Bentuk tes   : tes uraian 

 Instrumen tes  : lembar evaluasi  

 

Skor maksimal =   

Nilai =  
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Nama: ………………….. 

 

EVALUASI INDIVIDU 

SIKLUS 2 PERTEMUAN I 

Indikator 

2.4.5 Menyelesaikan operasi hitung yang melibatkan satuan jarak dan kecepatan. 

2.4.6 Menjelaskan hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan menggunakan 

diagram. 

  

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan tepat! 

1. 3,5 dam = … dm  

2. 3,5 dam + m +325 cm = … dm 

3. 0,75 m + 850 mm – 0,5 dm = … cm 

4. 7 dam – 45 dm – 35 cm = … cm 

5. 8500 m + 750 dam + 95 hm = … km 

6. Gambarlah diagram hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Kemudian 

tentukanlah rumus ke tiganya! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 2 PERTEMUAN II 

Nama Sekolah  : SD Sampangan 02 

Kelas    : VB 

Semester  : I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari/Tanggal  : Kamis, 22 November 2012 

 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan 

masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan 

 

I. Indikator  

2.5.1 Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan 

kecepatan melalui soal cerita. 

 

 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

2.5.1 Melalui soal cerita siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan waktu, jarak, dan kecepatan. 

 

Karakter siswa yang diharapkan: 

- Disiplin 

- Tekun 
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- Tanggung jawab 

- Rasa hormat dan perhatian  

- Bekerja sama 

 

 

III. Materi Pokok 

- Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan 

kecepatan. 

 

IV. Strategi Pembelajaran 

-  Model pembelajaran : Think Pair Share (TPS) 

- Metode   : - ceramah bervariasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No  Tahap Kegiatan Langkah Pembelajaran 

A Pra Kegiatan (± 5 menit) 1. Salam  

2. Do’a 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat peraga yang 

akan digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

B Kegiatan Awal (± 15 

menit) 

Langkah 1: 

Menyampaikan tujuan 

1. Guru melakukan apersepsi untuk menarik 

perhatian siswa 

“anak-anak apakah ada tugas?” 
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pembelajaran yang akan 

dicapai serta memberikan 

acuan tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

“pada pertemuan sebelumnya kita telah 

belajar mengenai hubungan jarak, waktu, 

dan kecepatan. Siapa yang ingat bagaimana 

rumus untuk mencari kecepatan?” 

  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai diharapkan 

siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan waktu, jarak, 

dan kecepatan 

3. Guru menjelaskan proses pembelajaran 

yang akan berlangsung yaitu siswa akan 

belajar kelompok secara bepasangan 

Dalam proses pembelajaran masing-masing 

kelompok mengambil gulungan kertas yang 

ada di toples 

C Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Langkah 1: 

Guru menjelaskan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

1.  Guru menjelaskan cara menghitung jarak 

tempuh, waktu tempuh dan kecepatan 

 

 Menghitung Jarak Tempuh 

Contoh: 

Tono telah bersepeda selama   jam 

dengan kecepatan rata-rata 12 km/jam. 

Berapa km jarak yang telah ditempuh 

oleh Tono? 

Jarak = waktu x kecepatan 
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Jawab: 

Jarak = waktu x kecepatan 

Jarak =   x 12 km/jam = 18 km 

Jadi, jarak yang telah ditempuh oleh 

Tono adalah 18 km. 

 Menghitung Waktu Tempuh 

Contoh: 

Doni akan pergi ke rumah Kakeknya. 

Jarak antara rumah Doni dan Kakeknya 

80 km. jarak tersebut ditempuh oleh 

Doni dengan sepeda motor 

berkecepatan rata-rata 40 km/jam. 

Pukul berapakah Doni sampai di tempat 

Kakeknya bila berangkat dari rumah 

pukul 08.00? 

Jawab: 

Jarak  = waktu x kecepatan 

80      = waktu x 40 

80 : 40 = waktu 

Waktu = 2 

Jadi, Doni sampai di tempat Kakeknya 

pada pukul 08.00 + 2 jam = pukul 10.00 

 Menghitung Kecepatan 

Contoh: 

Budi bersepeda motor dari kota A ke 

kota B. jarak antara kota A ke kota B 

adalah 76 km. jarak tersebut dapat 
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Langkah 2: 

Berfikir (Thinking) 

Guru mengajukan 

pertanyaan atau 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

ditempuh oleh Budi selama 2 jam. 

Berapa km/jam kecepatan Budi dalam 

bersepeda motor? 

Jawab: 

Jarak          = waktu x kecepatan 

76              = 2 x kecepatan 

76 : 2         = kecepatan 

Kecepatan = 38 

Jadi, kecepatan Budi dalam bersepeda 

motor adalah 38 km/jam. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

Elaborasi  

3. Guru memberikan permasalahan 

Dari contoh yang ibu jelaskan tadi coba 

kalian selesaikan masalah yang ada pada 

gulungan kertas yang sudah ibu sediakan. 

4. Siswa membentuk kelompok berpasangan  

5. Masing-masing kelompok mengambil 

gulungan kertas 

6. Siswa memikirkan jawaban secara individu 

 Langkah 3: 

Berpasangan (Pairing) 

Siswa membentuk 

kelompok berpasangan 

untuk berdiskusi atas 

jawaban dari permasalahan 

1. Guru memimpin diskusi 

2. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku 

untuk menyatukan jawaban yang diperoleh 

masing-masing siswa sampai batas waktu 

yang ditentukan 
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yang ada sampai 

menemukan kesimpulan 

3. Guru membimbing selama diskusi 

berlangsung 

 Langkah 4: 

Berbagi (Sharimg) 

Siswa berbagi atau 

melaporkan jawaban yang 

telah disepakati oleh 

masing-masing kelompok 

dengan keseluruhan kelas 

yang dibicarakan 

1. Guru menawarkan pada keseluruhan kelas, 

siapa yang berani membacakan hasil 

laporan? 

2. Masing-masing kelompok membacakan 

hasil didepan kelas 

3. Guru menawarkan pertanyaan pada 

kelompok yang lain 

Konfirmasi 

4. Siswa lain menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

5. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya hal 

yang belum dipahami.  

6. Setelah semua menyampaikan hasil diskusi, 

guru memberi penguatan untuk 

memperdalam pemahaman siswa.  

7. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi. 

D Kegiatan Akhir (± 5 

menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari.  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi individu  

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 
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VI. Media dan Sumber Belajar 

Media 

- Meteran/ alat pengukur panjang 

- Stopwatch/ jam / pencatat waktu yang lain 

- Gambar speedometer 

- Toples 

Sumber Belajar :  

Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Sumanto, Y.D. 2008. Gemar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

Sunaryo, R.J. 2007. Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

 

VII.  Penilaian 

Prosedur Penilaian  

 Penilaian awal  :  ada 

 Penilaian proses  : ada (menyelesaikan permasalahan dalam LKS) 

 Penilaian akhir  : ada (mengerjakan evaluasi individu) 

Teknik Tes  

 Jenis tes   : tes tertulis 

 Bentuk tes  : tes uraian 

 Instrumen tes  : lembar evaluasi  

Skor maksimal =  

Nilai =  
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Nama: ……………………. 

 

EVALUASI INDIVIDU 

SIKLUS 2 PERTEMUAN II 

Indikator: 

2.5.1 Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan 

melalui soal cerita. 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Keluarga Pak Mahmud berlibur ke kota Surabaya dengan mengendarai mobil. 

Mereka berangkat pukul 07.00, ditengah perjalanan istirahat selama 20 menit dan 

tiba di kota Surabaya pukul 10.20. Berapakah kecepatan rata-rata mobil itu, jika 

jarak yang di tempuh 240 km? 

2. SDN Sampangan 02 berdarmawisata menggunakan bus ke pantai Parangtritis. 

Jarak yang ditempuh 150 km. kecepatan rata-rata bus 60 km/jam dan mereka 

berangkat pukul 07.00. Pukul berapakah mereka akan tiba di pantai Parangtritis? 

3. Bu Ema pergi ke kantor naik mobil dengan kecepatan 55 km/jam. Jika Bu Ema 

berangkat pada pukul 05.30 dan tiba di kantor tepat pukul 07.00. Hitunglah berapa 

km jarak rumah Bu Ema dengan kantornya! 

4. Arak antara stasiun A ke stasiun B adalah 90 km. jarak tersebut dapat ditempuh 

oleh sebuah kereta api Logawa selama  jam. Berapa km/jam rata-rata kecepatan 

kereta api berjalan? 

 

 

 

 

 

 

 


