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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa kemampuan spasial siswa 

SMP Negeri 1 Papar pada pembelajaran matematika masih kurang. Akibatnya banyak siswa yang 

menghindari pelajaran matematika. 

Permasalahan peneliti adalah (1) Bagaimana pembelajaran TPS (Think Pair Share) dengan 

media “Tasgam A3” pada materi bangun ruang? (2) Bagaimana kemampuan spasial siswa melalui 

pembelajaran TPS (Think Pair Share) dengan media “Tasgam A3” pada materi bangun ruang? (3) 

Adakah perbedaan kemampuan spasial siswa melalui pembelajaran TPS dengan media “Tasgam A3” 

dan tanpa media “Tasgam A3”? (4) Adakah peningkatan kemampuan spasial siswa melalui 

pembelajaran TPS (Think Pair Share) dengan media “Tasgam A3” pada materi bangun ruang? 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas VIII  C 

dan VIII D SMP Negeri 1 Papar tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan setiap kelas, dengan menggunakan instrumen berupa soal kemampuan spasial, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi guru.. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pembelajaran TPS (Think Pair Share) dengan 

media “tasgam A3” untuk melihat kemampuan spasial siswa diperoleh hasil yang baik dan persentase 

secara keseluruhan adalah 80,357%. (2) Kemampuan spasial siswa tergolong sedang. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase sedang 40,65%, persentase tinggi dan rendah 21,875%, persentase sangat 

rendah 15,625% dan persentase sangat tinggi 0%. (3) Ada perbedaan kemampuan spasial siswa 

melalui pembelajaran TPS dengan media “Tasgam A3” dan tanpa media “Tasgam A3”. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil perhitungan independent sample t-test dengan kriteria - ttabel   thitung   + ttabel , 

diperoleh hasil -2,042 < -2,933 < 2,042 ternyata -2,042 > -2,933 maka H0 ditolak dan menerima H1. 

(4) Ada peningkatan kemampuan spasial siswa siswa melalui pembelajaran TPS dengan media 

“Tasgam A3” pada materi bangun ruang. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan paired sample t-

test dengan kriteria - ttabel   thitung   + ttabel , diperoleh hasil -1,998 < -11,765 < 1,998 ternyata -1,998 > 

-11,765 maka H0 ditolak dan menerima H1. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini direkomendasikan: (1) Tujuan pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) dengan media “Tasgam A3” yaitu sebagai pengenalan konsep bangun ruang sisi 

datar agar lebih mudah dipahami siswa. (2) Penerapkan media “Tasgam A3” diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga proses belajar semakin baik. 

 

KATA KUNCI : kamampuan spasial, think pair share, media tasgam A3, bangun ruang 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam Undang–Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terdapat 

pengembangan potensi peserta didik salah 

satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan atau 

yang biasa dikenal IQ digunakan untuk 

mengenali kemampuan peserta didik. 

Menurut Cahyaningrum dan Sumardi 

(2015) kesulitan dalam kemampuan spasial 

merupakan kesulitan paling banyak 

dilakukan siswa. Jadi kemampuan yang 

dianggap sulit oleh siswa yaitu 

kemampuan untuk membayangkan suatu 

gambar yang disebut kemampuan spasial. 

Kemampuan spasial dalam 

pembelajaran matematika sangatlah 

penting, mengingat bahwa banyak siswa 

yang menemukan kesulitan untuk 

memahami objek atau gambar bangun 

ruang. Menurut Desiana (dalam 

Padmomartono, 2014) bangun ruang 

merupakan bangun matematika yang 

memiliki isi atau volume. Menurut bentuk 

sisinya, bangun ruang dibagi menjadi dua 

yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun 

ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi 

datar misalnya kubus, balok, limas dan 

prisma. Sedangkan bangun ruang sisi 

lengkung misalnya tabung, kerucut dan 

bola. Pada pokok bahasan ini masih 

banyak siswa yang belum mampu untuk 

membayangkan bangun–bangun tersebut. 

Untuk mempermudah penyampaian materi 

sebaiknya menggunakan media. 

Menurut Association for Education 

and Communication Technologyi (AECT), 

mengartikan kata media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang dipergunakan 

untuk proses informasi. National 

Education Association (NEA) 

mendefinisikan media sebagai segala 

benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibacakan beserta 

instrumen yang dipergunakan untuk 

kegiatan tersebut (Nurseto, 2011:20). 

Berdasarkan pengertian media di atas 

dapat disimpulkan media adalah suatu alat 

atau benda guna mengefektifkan proses 

belajar mengajar. Media yang digunakan 

peneliti adalah “tasgam A3” (kertas 

gambar A3). Dalam media “Tasgam A3” 

dapat digunakan untuk membuat suatu 

gambar yang abstrak atau suatu gambar 

yang ada dipikiran siswa. Pada proses 

pembelajaran menggunakan media agar 

lebih terstruktur sebaiknya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS).  

Menurut Primasatya (2012), salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa adalah 

dengan mengubah model pembelajarannya, 
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yaitu model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tahap berpikir siswa 

mampu memahami materi yang dipelajari 

secara utuh. Pada penelitian ini 

menggunakan model TPS (Think Pair 

Share). TPS merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang merangsang 

aktivitas berpikir siswa secara berpasangan 

dan berbagi pengetahuan kepada siswa 

lainnya (Lestari dan Yudhanegara, 2015 : 

52). Salah satu keunggulan model ini yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa untuk 

mengingat lalu menyampaikan kepada 

teman kelompok, melatih siswa untuk 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugasnya.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Spasial Siswa melalui Pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) dengan Media “Tasgam 

A3” pada Materi Bangun Ruang” 

 

II. METODE 

 Penelitian ini menggunakan media 

“tasgam A3”. Media “tasgam A3” ini 

berupa kertas gambar yang berukuran A3. 

Media kertas gambar A3 digunakan untuk 

membentuk suatu bangun yang ada pada 

pemikiran siswa. Media ini membantu 

siswa untuk menemukan hasil dari suatu 

bangun jika dirotasi, dicerminkan dan 

dikonstruksikan. Langkah – langkah 

pembelajaran menggunakan media 

“Tasgam A” yaitu (1) Siapkan alat dan 

media yang dibutuhkan. (2) Buatlah 

jaring–jaring kubus pada kertas gambar A3 

dengan ukuran kubus sebarang. (3) 

Guntinglah jaring–jaring kubus yang telah 

dibuat. (4) Bentuklah jaring–jaring tersebut 

menjadi kubus. (5) Kemudian setiap sisi 

kubus tandai dengan tanda yang berbeda. 

(6) Lakukan hal yang sama sampai terbuat 

tiga kubus dengan sisi yang sama.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Sebelum dan Sesudah dibentuk 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan teknik penelitian eksperimen semu. 

Variabel yang terdapat dalam penelitian 

yaitu dengan variabel bebas, terikat dan 

kontrol. Variabel bebas dalam penelitian 

ini yaitu pembelajaran TPS (Think Pair 

Share) dan media “Tasgam A3”. Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan spasial siswa. Variabel 
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kontrol dala penelitian ini yaitu materi 

bangun ruang. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa SMP Negeri 1 Papar yang 

terdiri dari kelas VIII C (kelas kontrol) dan 

VIII D (kelas eksperimen). Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara simple random sampling. 

 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes kemampuan 

spasial, rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan lembar observasi guru. Tes 

kemampuan spasial terdiri dari soal pretes 

dan posttes yang masing-masing tes 10 

soal objektif. Indikator tes mengacu pada  

kemampuan spasial yaitu (1) Menentukan 

unsur-unsur dari gambar kubus. (2) 

Menentukan sisi yang menghadap atap 

kubus jika bangun tersebut diputar. (3) 

Menentukan letak suatu jaring-jaring 

kubus dengan beberapa motif pada sisi-

sisinya. (4) Merekonstruksi tata letak suatu 

sisi yang bermotif, jika yang ditanya sisi 

yang berlawanan. (5) Menentukan gambar 

yang berbeda jika gambar tersebut 

dicerminkan, diputar atau keduanya. 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran 

pada penelitian ini digunakan untuk 

melaksanaan pembelajaran agar proses 

pembelajaran lebih terstruktur. Lembar 

observasi guru pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui penerapan 

media “tasgam A3” pada materi bangun 

ruang. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil data dari lembar observasi guru 

dapat diketahui pembelajaran TPS dengan 

media “Tasgam A3” termasuk dalam 

kriteria baik dengan hasil presentase 

80,357% dan diintepretasikan dalam 

kategori lembar observasi guru terdapat 

pada kriteria baik. 

 Hasil data dari kemampuan spasial 

siswa kelas VIII diperoleh dengan 

menggunakan analisis pedoman acuan 

norma (PAN) dari data posttest kelas 

eksperimen adalah tergolong sedang. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan persentase 

sedang 40,625%, persentase tinggi dan 

rendah 21,875%, persentase sangat rendah 

15,625% dan persentase sangat tinggi 0%.  

Hasil data dari posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen digunakan untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan spasial 

siswa melalui pembelajaran TPS dengan 

media “tasgam A3” dan tanpa media 

“tasgam A3”. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan independent sample t-test 

diperoleh thitung sebesar -2,933 sedangkan 

nilai ttabel sebesar 2,042 (dengan taraf 

signifikan 5%). Dengan kriteria pengujian 

-ttabel   thitung   +ttabel diperoleh hasil -
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2,042 < -2,933 < 2,042 ternyata -2,042 > -

2,933 maka H0 ditolak dan menerima H1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan kemampuan spasial siswa antara 

kelas VIII C (kelas kontrol) dan kelas VIII 

D (Kelas eksperimen). 

 Hasil data dari pretest dan posttest 

kelas eksperimen digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan 

spasial siswa melalui pembelajaran TPS 

dengan media “tasgam A3” pada materi 

bangun ruang. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan paired sample t-test yang 

memperoleh thitung sebesar -11,765 dan ttabel 

sebesar 1,988 (dengan taraf signifikan 

5%). Dengan kriteria pengujian jika : -ttabel 

  thitung   +ttabel , diperoleh -1,998 < -

11,765 < 1,998 ternyata -1,998 > -11,765 

maka H0 ditolak dan menerima H1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan kemampuan spasial siswa 

melalui pembelajaran TPS dengan media 

“Tasgam A3” pada materi bangun ruang. 
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