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PENINGKATAN HASIL BELAJAR PERKALIAN MELALUI  
METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF  THINK PAIR SHARE 

PADA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS 3 
SDN GEMAMPIR KECAMATAN KARANGNONGKO 
KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
ISTIQOMAH KURNIAWATI, A54B090117 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
perkalian melalui pembelajaran kooperatif Think Pair Share 
pada pembelajaran matematika siswa kelas 3 SDN Gemampir 
tahun ajaran 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, tiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan , pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Sebagai subyek penelitian adalah siswa 
kelas 3 SDN Gemampir dengan jumlah siswa sebanyak 30 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dengan 
menggunakan teknik analisis model interaktif yang terdiri dari 
tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil 
penelitian, terdapat peningkatan hasil perkalian. Hal ini 
terbukti dari kondisi awal sebelum tindakan nilai rata-rata 
siswa hanya 51,1 . Pada siklus I nilai rata-rata siswa adalah 
62,7 dan nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 76,2. 
Sebelum dilakukan tindakan siswa yang memperoleh nilai ≥ 58 
sebanyak 10 siswa (33%). Pada siklus I siswa yang 
memperoleh nilai ≥ 58 sebanyak 19 siswa (63%) dan pada 
siklus II siswa yang memperoleh nilai ≥ 58 sebanyak 28 siswa 
(93%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui 
pembelajaran kooperatif Think Pair Share mampu 
meningkatkan hasil belajar perkalian siswa kelas 3 SDN 
Gemampir  kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten tahun 
ajaran 2012/2013. 

 
Kata Kunci : Think Pair Share, Hasil Belajar Perkalian 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar 

dengan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara 

individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui 

upaya  pengajaran dan latihan (Sugiharto, 2007:5). Dalam upaya 

meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu bukanlah 

persoalan yang mudah, karena keberhasilan dari suatu proses 

pendidikan dipengaruhi oleh banyak sekali aspek, sehingga perlu 

dilakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan  dalam segala aspek 

yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Aspek-aspek tersebut 

meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, guru, siswa serta metode 

pembelajaran yang digunakan. Semua aspek-aspek ini harus didesain 

sedemikian rupa sehingga bisa  menciptakan bentuk pembelajaran yang 

optimal, karena pada intinya hakekat dari pendidikan adalah proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang berkaitan dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan diharapkan guru berperan dalam menentukan 

keberhasilan pembelajaran, yaitu dapat memfasilitasi siswa untuk aktif 

dan kreatif dalam belajar (fasilitator) dan mampu memotivasi siswa 

untuk terus menggali potensinya (motivator). Disamping itu guru harus 

mampu membimbing siswa baik secara akademik maupun sosial 

(pembimbing) dan mampu memberikan petunjuk dan arahan terhadap 

permasalahan yang dihadapi siswa dan dapat menentukan kriteria 

keberhasilan proses belajar (assesmen). Berkaitan dengan kurikulum 

tersebut, diharapkan dalam proses pembelajaran siswa yang harus aktif, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Untuk 

mengaktifkan siswa bukanlah pekerjaan yang mudah, selain kebiasaan 

yang sudah lama tertanam pada diri siswa yang selalu menunggu 

perintah guru, juga rendahnya sikap kritis dan kreatif siswa. 

Mengingat sedemikian pentingnya pendidikan untuk 

pembangunan bangsa maka peran guru sangat strategis demi 
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mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Namun 

kenyataannya, tidak semua guru memiliki kemampuan dan 

keterampilan dalam merencanakan, merancang strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik pelajaran dan anak didik. Pengalaman 

menunjukkan dalam proses pembelajaran guru beranggapan 

pengetahuan yang ada dalam benaknya harus sama persis dengan 

pengetahuan yang ada dalam benak siswa. Sebagai akibatnya siswa 

merasa bosan, jenuh dan proses pembelajaran menjadi tak bermakna, 

lebih buruknya lagi berimbas pada hasil belajar siswa yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Rendahnya hasil belajar perkalian siswa kelas 3 SDN Gemampir 

kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten ditunjukkan dengan nilai 

yang diperoleh siswa kelas 3 SDN Gemampir kecamatan 

Karangnongko kabupaten Klaten pada materi perkalian masih dibawah 

KKM yaitu 51, dengan KKM 58 (Dari 30 siswa terdapat 20 orang atau 

67% yang mempunyai nilai dibawah KKM). Disamping itu aktivitas 

juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hanya 10 siswa (33%) 

yang mau mendengarkan penjelasan dari guru, 5 siswa (17%) yang 

berani menjawab pertanyaan, dan 6 siswa (20%) yang berani 

mengerjakan soal ke depan kelas. Berdasarkan hasil pengamatan di 

kelas 3 SDN Gemampir kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten 

hasil belajar perkalian masih rendah disebabkan Guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan sebab-sebab di atas maka guru perlu 

mempersiapkan diri dalam memilih metode. Guru perlu memiliki 

metode pembelajaran yang cocok untuk strategi pembelajaran. Salah 

satu metode yang dipakai adalah dengan menggunakan metode Think 

Pair Share 

Pembelajaran kooperatif Think Pair Share dikembangkan oleh 

Frank Lyman dan rekan-rekannya dari Universitas Maryland. Think 

Pair Share  dapat memberi siswa waktu untuk berpikir, menjawab, 
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saling membantu satu sama lain (Ibrahim dan Estiti, 2007:10) dengan 

cara ini diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan, 

saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. 

Menurut Ruseffendi dalam Heruman (2007:1) matematika 

adalah bahasa  symbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian 

secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang 

terorganisasi mulai dari unsur yang terdefinisi ke unsur yang tidak 

terdefinisikan, ke aksioma dan akhirnya ke dalil, sedangkan  

matematika menurut Soejadi dalam Heruman (2007:1) matematika 

adalah memiliki obyek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan dan 

pola pikir  yang deduktif. Dalam matematika, setiap konsep yang 

abstrak yang baru dipahami siswa perlu diberi penguatan, agar 

mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan 

melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya (Heruman, 2007:2). 

Untuk keperluan inilah, maka diperlukan adanya pembelajaran melalui 

perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat 

suatu fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan siswa 

Berdasarkan pendapat dari para ahli matematika di atas dapat 

dikatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan 

dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak 

dan hubungan  diantara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur 

serta hubungan-hubungannya diperlukan penguasaan konsep-konsep 

yang terdapat dalam matematika. Hal ini berarti belajar matematika 

adalah belajar konsep dan struktur yang terdapat  dalam  bahan-bahan 

yang sedang dipelajari, serta mencari hubungan  di antara konsep dan 

struktur tersebut. (Karso, 2009:40). 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SDN Gemampir kecamatan 

Karangnongko, kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013. Subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN Gemampir kecamatan 
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Karangnongko kabupaten Klaten, dengan jumlah siswa sebanyak 30 

siswa, yang terdiri 11 siswa putri dan 19 siswa putra 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini informan dan 

peristiwa adalah sebagai berikut : 

1. Informan, yaitu orang yang menjadi nara sumber dalam penelitian 

ini, yang menjadi nara sumber adalah guru dan siswa. 

2. Peristiwa, yaitu kejadian yang diamati, berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang menggunakan metode kooperatif Think Pair 

Share. 

Data yang dikumpulkan berupa informasi tentang kemampuan 

dalam belajar menghitung perkalian, motivasi siswa serta kemampuan 

guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data  dalam 

penelitian ini yaitu pengamatan (observasi), dokumentasi, dan tes. 

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi 

participan dan non participan, pada awalnya peneliti menggunakan 

observasi non participan yang dimana peneliti mengamati aktivitas 

siswa tanpa ikut aktif dalam kegiatan siswa. Dengan observasi non 

participan peneliti bisa mengetahui masalah yang ada dan kondisi 

sebelum diadakan penerapan metode pembelajaran Think Pair Shair. 

Agar data sesuai yang diinginkan peneliti menggunakan observasi 

participan dimana guru ikut serta dalam kegiatan siswa. Dengan 

observasi participan dilakukan dalam proses belajar mengajar sehingga 

tahu bagaimana keaktifan siswa, kondisi siswa saat dilakukan 

penerapan metode pembelajaran Think Pair Shair. 

Prosedur penelitian kelas ini terdiri dari 2 siklus yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi 

Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  
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triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji 

kepercayaan data. 

Kegiatan pokok analisa model meliputi reduksi data, penyajian 

data, kesimpulan-kesimpulan penarikan atau verifikasi (Milles dan 

Huberman, 2000:2) 

 

C. HASIL PENELITIAN 

Rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari tes awal 

tentang perkalian dari 30 siswa hanya 33% atau 10 siswa yang 

mendapat nilai di atas batas KKM, sedangkan yang lainnya berada di 

bawah KKM.  

Fakta hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa mendapatkan nilai rendah. Dengan demikian hasil belajar 

siswa kelas 3 SDN Gemampir Karangnongko Klaten perlu 

ditingkatkan.  

Dengan demikian hasil belajar siswa kelas 3 SDN Gemampir 

Karangnongko Klaten perlu ditingkatkan. Perolehan hasil belajar 

perkalian siswa kelas 3 SDN Gemampir sebelum tindakan masih 

rendah, siswa yang tuntas sesuai nilai KKM hanya sebanyak 10 siswa. 

Berdasarkan data hasil belajar perkalian sebelum dilakukan tindakan 

yaitu sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 51,1. Siswa yang 

memperoleh nilai di bawah KKM (58) sebanyak 20 siswa, sedangkan 

siswa yang mendapat nilai di atas nilai KKM (58) yaitu sebanyak 10 

siswa.  

Berdasarkan nilai hasil perkalian siswa kelas 3 SDN Gemampir 

yang masih rendah dan masih banyak siswa yang nilainya masih di 

bawah KKM, maka perlu diadakan perbaikan proses pembelajaran agar 

hasil belajar perkalian meningkat yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share. Melalui penggunaan model 
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pembelajaran kooperatif Think Pair Share diharapkan hasil belajar 

perkalian dapat meningkat sesuai dengan KKM yang ditetapkan. 

 
D. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I dan II dapat 

dinyatakan  berhasil apabila siswa yang mencapai KKM 58 lebih dari 

75% dari jumlah seluruh siswa. Jumlah siswa seluruhnya 30 siswa. 

 
Keterangan Tes awal Siklus I Siklus II 

Nilia Terendah 30 35 55 

Nilai Tertinggi 80 90 100 

Rata-rata Nilai 51,1 62,7 76,2 

Siswa belajar tuntas 33,3% 63,3% 93% 
 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Tes Belajar Siswa sebelum dan 

setelah diberikan Tindakan Siklus I dan Siklus II 

 

Dari tabel 1  di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik pada 

gambar 8 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Grafik Perbandingan Hasil Tes Awal Sebelum  

Dilaksanakan Tindakan dan Tes Akhir Setelah Dilaksanakan 

Tindakan Siklus I dan Siklus II 
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1) Nilai terendah yang diperoleh siswa pada tes awal 30, pada 

Siklus I 35 kemudian tes siklus II menjadi 55. 

2) Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes awal sebesar 80, 

pada tes siklus I 90, kemudian menjadi 100 pada tes Siklus II. 

3) Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada tes 

awal sebesar 51,1 tes siklus I 62,7 dan siklus II menjadi 76,2. 

4) Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan di atas 60) pada tes 

awal 33%, tes siklus I 63% dan siklus II menjadi 93% 

Dari analisis data diskusi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

siklus II, secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan. 

Guru dalam melaksanakan pembelajaran semakin mantap dan 

kekurangan kecil yaitu penggunaan waktu. 

Persentase hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 

meningkat. Hal ini terbukti adanya peningkatan siswa mengemukakan 

pendapat,  keberanian bertanya mengenai materi yang belum jelas, 

kerjasama dengan kelompok meningkat dan menyelesaikan soal-soal 

latihan. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Melalui pembelajaran kooperatif TPS dapat meningkatkan hasil 

belajar perkalian siswa kelas 3 SDN Gemampir Karangnongko Klaten 

tahun ajaran 2012/2013. Ini terlihat dari adanya peningkatan rata-rata 

kelas pada tes awal sebesar 51,1 siklus I 62,7, sedangkan pada siklus II 

menjadi 76,2. Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan 58) pada tes 

awal 33%, tes siklus I  63%, siklus II 93%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif  Think Pair Share 

(TPS)  dalam pembelajaran perkalian pada siswa kelas 3 SDN 

Gemampir Karangnongko Klaten Tahun Ajaran 2012/2013, dapat 

diambil kesimpulan bahwa melalui pembelajaran kooperatif Think Pair 
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Share dapat meningkatkan hasil belajar perkalian pada siswa kelas 3 

SDN Gemampir Karangnongko Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 
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