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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan peneliti bahwa pembelajaran
matematika di SD masih didominasi oleh aktivitas klasikal melalui metode ceramah dan
pemberian tugas atau lebih berorientasi pada peran guru. Akibatnya suasana kelas menjadi
monoton, pasif dan membosankan. Sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penggunaan model Think Pair
and Share didukung media visual berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi
berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya pada siswa kelas III di SDN
Karangtengah 3 kec. Panggul kab. Trenggalek. (2) Apakah penggunaan model Think Pair and
Share tanpa didukung media visual berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi
berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya pada siswa kelas III di SDN
Karangtengah 1 kec. Panggul kab. Trenggalek. (3) Adakah perbedaan pengaruh model Think
Pair and Share didukung media visual dibanding model Think Pair and Share tanpa
didukung media terhadap kemampuan mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana
menurut sifat atau unsurnya pada siswa kelas III SDN Karangtengah kec. Panggul kab.
Trenggalek Tahun Pelajaran 2017/2018?.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan teknik penelitian
“Pretest-posttest Control Group Design”. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t.
Hasil penelitian sebagai berikut (1) Model Think Pair and Share didukung media visual
berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengidentifikasi berbagai bangun datar
sederhana menurut sifat atau unsurnya pada siswa kelas III SDN Karangtengah 3 kec.
Panggul kab. Trenggalek. hal ini terbukti dari nilai t hitung = 10,147 > ttabel 5% = 1,717. (2)
Model Think Pair and Share tanpa didukung media visual berpengaruh signifikan terhadap
kemampuan mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya
pada siswa kelas III SDN Karangtengah 1 kec. Panggul kab. Trenggalek. hal ini terbukti dari
nilai thitung = 6,760 > ttabel 5% = 1,729. (3) Ada perbedaan pengaruh yang sangat signifikan
antara penggunaan model Think Pair and Share didukung media visual dibanding model
Think Pair and Share tanpa didukung media visual terhadap kemampuan mengidentifikasi
berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya pada siswa kelas III SDN
Karangtengah kec. Panggul kab. Trenggalek dengan keunggulan pada penggunaan model
Think Pair and Share didukung media visual. Hal ini terbukti hal ini terbukti dari nilai t hitung =
4,936 > ttabel 5% = 1,682.dan berdasarkan perbandingan nilai rata-rata posttest kelompok
eksperimen 90,2174 > dibanding nilai rata-rata posttest kelompok kontrol 88,2500.
Kata Kunci : Model Think Pair and Share, Media Visual, Kemampuan Mengidentifikasi
Berbagai Bangun Datar Sederhana Menurut Sifat atau Unsurnya
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I.

landasan pembelajaran untuk meng-

LATAR BELAKANG
Salah satu tujuan pendidikan
nasional

adalah

mencerdaskan

kehidupan bangsa yang tercantum

embangkan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, dan kreatif,
serta kemampuan bekerjasama.

dalam pembukaan UUD 1945 pada

Matematika

merupakan

ilmu

alinea ke-4 maka pendidikan sangat

universal yang mendasari perkem-

berperan

upaya

bangan teknologi modern, mempunyai

membangun karakter dan mencerdas-

peran penting dalam berbagai disiplin

kan kehidupan bangsa.

dan memajukan daya pikir manusia.

penting

Pembelajaran
merupakan

suatu

mengandung

dalam

di
proses

serangkaian

sekolah

Perkembangan pesat di bidang tekno-

yang

logi informasi dan komunikasi dewasa

kegiatan

ini

dilandasi

oleh

perkembangan

antara guru dan siswa atas dasar

matematika.

Menurut

hubungan timbal balik yang ber-

(2003:

langsung dalam situasi edukatif untuk

“Disiplin

mencapai tujuan tertentu. Interaksi

berpikir dan mengolah logika, baik

atau hubungan timbal balik antara

secara

guru dan siswa itu merupakan syarat

kualitatif”.

253),
ilmu

Suherman

matematika

adalah

tentang tata

kuantitatif

maupun

cara

secara

utama bagi berlangsungnya proses

Dari observasi yang dilakukan di

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran

SDN Karangtengah hasil belajar yang

yang dilakukan, haruslah berpusat

dicapai

pada siswa. Siswa dituntut aktif dan

matematika

dinilai

senantiasa

maksimal,

terdapat

mata

pelajaran

masih

dalam

Guru

sebagai

prasarana seperti media dan bahan ajar

fasilitator dan membantu memecahkan

yang memadai namun guru belum

masalah yang dihadapi oleh siswa

menggunakan secara maksimal, hasil

selama proses pembelajaran.

wawancara yang dilakukan dengan

belajar.

sarana

kurang

bagian

aktivitas

ambil

pada

dan

Pada Kurikulum Tingkat Satuan

wali kelas III di SDN Karangtengah,

Pendidikan (KTSP) 2006 sekolah

bahwa dalam kegiatan pembelajaran

dasar, khususnya pada kompetensi

khususnya pada materi menyelesaikan

dasar

mengidentifikasi

masalah yang berkaitan dengan sifat

bangun datar sederhana menurut sifat

dan unsur bangun datar sederhana

atau unsurnya pada kelas III semester

siswa belum sepenuhnya melibatkan

II menjelaskan bahwa kompetensi

diri dalam proses pembelajaran yang

dasar

dirancang oleh guru, siswa masih

(KD)

tersebut

4.1

digunakan

sebagai
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kurang aktif dan antusias dalam

macam media pembelajaran salah

mengikuti pelajaran.

satunya Media Visual. Media Visual

Hal ini disebabkan kegiatan

membantu tenaga pendidik dalam

pembelajaran yang dilakukan oleh

upaya penyampaian pesan materi

guru masih menggunakan pembelajar-

kepada

an

model

(2007: 109-110), “Media Visual

bersifat

adalah media yang melibatkan indera

langsung.

pembelajaran

Sedangkan
langsung

teacher center, penyampaian materi
sepenuhnya

diberikan

oleh

guru.

siswa.

Menurut

Arsyad

penglihatan”.
Menyikapi

keadaan

belajar

Sehingga, siswa cenderung pasif dan

mengajar yang terjadi pada siswa

menimbulkan

kelas III SDN Karangtengah Kab.

kebosanan.

Ada

berbagai macam model pembelajaran,

Trenggalek,

salah satunya adalah Model Think

inisiatif

Pair And Share. Menurut Shoimim,

mengajar agar tercipta suasana belajar

(2014: 208) menyatakan bahwa:

mengajar yang menyenangkan bagi

Model pembelajaran Think Pair
and Share adalah suatu model
pembelajaran kooperatif yang
memberi siswa waktu untuk
berpikir dan merespon serta
saling bantu satu sama lain.
Model ini memperkenalkan ide
“waktu berpikir atau waktu
tunggu” yang menjadi faktor
kuat
dalam
meningkatkan
kemampuan
siswa
dalam
merespon pertanyaan.

diperlukan

dalam

kegiatan

adanya
belajar

siswa, dan juga bagi siswa yang
mengalami kesulitan dalam pembelajaran Matematika tentang materi sifat
dan unsur bangun datar sederhana
khususnya mendapatkan suatu kemudahan sehingga dapat meningkatkan kualitas belajarnya.
Berdasarkan berbagai uraian di
atas, maka peneliti tertarik untuk

Dalam
matematika

mata

pelajaran

banyak materi

yang

perlu adanya penggunaan media
sebagai pendukung pembelajaran.
Menurut Suprihatiningrum (2013:
319) menyatakan bahwa “Media
diartikan sebagai pengantar atau
perantara, diartikan pula sebagai
pengantar

pesan

dari

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Model Think
Pair and Share didukung Media
Visual terhadap

kemampuan meng-

identifikasi berbagai bangun datar
sederhana menurut sifat atau unsurnya
pada siswa kelas III di SDN Karangtengah tahun pelajaran 2017/2018”.

pengirim

kepada penerima”. Ada berbagai
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Karangtengah 1 sebanyak 20 siswa.

II. METODE
Teknik penelitian yang diguna-

Menurut

Arikunto

(2013:

174),

kan dalam penelitian ini adalah teknik

“Sampel adalah sebagian atau wakil

penelitian eksperimen. Peneliti meng-

populasi yang diteliti”. sampel dalam

gunakan

penelitian ini adalah kelas III SDN

karena

pendekatan
pendekatan

kuantitatif,
ini

Karangtengah 3 sebanyak 23 siswa

data

dan Kelas III SDN Karangtengah 1

berupa angka yang diperoleh berda-

sebanyak 20 siswa dengan jumlah

sarkan hasil tes belajar siswa yaitu

keseluruhan 43 siswa.

digunakan

untuk

mengidentifikasi

kuantitatif
mengolah

berbagai

bangun

datar sederhana menurut sifat atau

III. HASIL DAN KESIMPULAN

unsurya. Menurut Sugiyono (2014:

Hasil Penelitian

15) “Data kuantitatif adalah data yang

1. Berdasarkan hasil analisis data

berbentuk angka atau instrumen”.
Tempat dilaksanakannya peneli-

kelompok eksperimen siswa kelas
III SDN Karangtengah 3 tahun

tian ini adalah di SDN Karangtengah 1

pelajaran

dan SDN Karangtengah 3 Kecamatan

Trenggalek menggunakan model

Panggul Kab. Trenggalek, sedangkan

pembelajaran Think Pair and Share

waktu penelitian ini dilaksanakan pada

didukung media visual mampu

semester 2 tahun pelajaran 2017/2018

menguasai materi mengidentifikasi

sejak

hingga

bangun datar sederhana menurut

laporan

sifat

diajukan

selesainya

proposal

penyusunan

penelitian.

2017/2018

atau

unsurnya

Kabupaten

dengan

ketuntasan di atas nilai KKM 75,

Menurut Sugiyono (2016: 117),

Adapun rata–rata (mean) nilai yang

“Populasi adalah wilayah generalisasi

diperoleh kelas eksperimen adalah

yang terdiri atas: objek/subjek yang

82,35, sedangkan dilihat dari hasil

mempunyai kualitas dan karakteristik

analisis tabel 4.13 diketahui nilai

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 dan

untuk dipelajari dan kemudian ditarik

hasil t-hitung = 9,657 menunjukkan

kesimpulanya”. Dalam penelitian ini

bahwa lebih besar t-tabel 5% df 22

subyek populasinya adalah siswa kelas

sebesar 1,717. sehingga terdapat

III di SDN Karangtengah 3 sebanyak

pengaruh yang signifikan, Maka H0

23 siswa dan siswa kelas III di SDN

ditolak dan H1 diterima.
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2. Berdasarkan hasil analisis data
kelas kontrol siswa kelas III SDN
Karangtengah
model

1

menggunakan

pembelajaran

langsung,

Simpulan
1. Penggunaan model Think Pair and
Share

didukung

media

visual

terhadap kemampuan mengidentifi-

kurang mampu dalam menguasai

kasi

materi

bangun

menurut sifat atau unsurnya pada

datar sederhana menurut sifat atau

siswa kelas III di SDN Karang-

unsurnya, karena nilai rata-rata

tengah 3 Kec. Panggul Kabupaten

masih di bawah KKM 75. Adapun

Trenggalek

Tahun

Pelajaran

rata–rata

nilai

postest

yang

2017/2018

dengan

ketuntasan

diperoleh

kelas

kontrol

adalah

mengidentifikasi

60,95. Sedangkan dari hasil analisis

bangun

datar

klasikal > 75%.
2. Penggunaan model pembelajaran

tabel 4.14 dapat diketahui bahwa

langsung

Sig.

mengidentifikasi

(2-tailed)

yang

diperoleh

sederhana

terhadap

kemampuan

bangun

menurut

sebesar 0.112 dan diketahui t-

sederhana

hitung 1.668, maka berdasarkan

unsurnya pada siswa kelas III di

kriteria jika sig. hitung 0.112 >

SDN

0.05, dan t-hitung 1.668 < t-tabel

Pelajaran 2017/2018 Kecamatan

1.729, maka H0 diterima dan H1

Panggul

ditolak.

dengan ketuntasan klasikal < 75%.

Karangtengah
Kabupaten

sifat

datar

1

atau

Tahun

Trenggalek

3. Dari hasil analisis uji hipotesis 3

3. Ada perbedaan pengaruh model

tabel 4.15 dapat diketahui bahwa

pembelajaran Think Pair and Share

Sig.

didukung media visual dibanding

(2-tailed)

yang

diperoleh

sebesar 0.000, sedangkan t-hitung

model

yang diperoleh sebesar 7.521, maka

terhadap kemampuan mengidentifi-

berdasarkan kriteria jika sig.hitung

kasi

lebih kecil dari Sig.5% terdapat

menurut sifat atau unsurnya pada

pengaruh signifikan (0.000 < 0.05)

siswa kelas III SDN Karangtengah

atau dengan membandingkan t-

Kec. Panggul Kab. Trenggalek

hitung 7.521 > t-tabel df 41 yaitu

Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan

1.682, maka H0 ditolak

keunggulan model think pair and

dan H1

diterima.
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IV. PENUTUP
Berdasarkan kesimpulan di atas,

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
dan Pengembangan Instrument.
Bandung: Alfabeta.

maka dapat dituliskan implikasi sebagai berikut.
Implikasi dari penelitian ini
adalah menerima teori yang telah
disebutkan sebelumnya yakni penggunaan model pembelajaran Think Pair

Sugiyono. 2016. Metode Metode
Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan
R&D). Bandung: Alfabeta.
Suherman,
E.
2003.
Strategi
Pengajaran
Matematika
Kontemporer. Bandung: JICA.

and Share didukung media visual
dapat mempengaruhi hasil belajar
mengidentifikasi bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya.
Dalam

menggunakan

model

Suprihatiningrum, J. 2013. Strategi
Pembelajaran (Teori dan Aplikasi). Yogjakarta: Ar-Ruzz
Media.

dan

media ini guru harus menyesuaikan
dengan materi yang akan diajarkan,
sehingga terjadi pengaruh yang sangat
signifikan terhadap hasil belajar mengidentifikasi bangun datar sederhana
menurut sifat atau unsurnya. Selain
pada

mata

pelajaran

Matematika,

model pembelajaran Think Pair and
Share didukung media visual dapat
diterapkan

pada

mata

pelajaran

lainnya.
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