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ABSTRAK 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MELALUI STRATEGI THINK 

PAIR SHARE (TPS) PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 SISWAKELAS IV SD N SAMBIDUWUR I TANON SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

Oleh:  

 

Purbo Sari Ajeng Pandan Wangi, A510110041, Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 

  Penelitian ini bertujuan  adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kela 
IV SD Negeri Sambiduwur 1 melalui strategi pembelajaran Think Pair Share 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).. Subjek penelitian 
adalah guru peneliti dan siswa kelas IV sebanyak 27 siswa. Objek penelitian 
adalah penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share dalam meningkatkan 
motivasi belajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama tindakan, dapat dijelaskan 
bahwa: motivasi belajar siswa pada kondisi awal sebelum tindakan adalah 
33,33%, pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 59,26%, pada siklus II 
motivasi belajar siswa meningkat mencapai 92,59%.Berdasarkan hasil penelitian 
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share 
dapat meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 
IV SD Negeri Sambiduwur 1 tahun pelajaran 2014/2015.  

Kata kunci: Motivasi, Strategi, Belajar, Think Pair Share (TPS) 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan jaman, untuk dapat mengikuti laju perkembangan jaman 

tersebut masyarakat memerlukan berbagai cara yang dapat ditempuh, salah 

satunya adalah pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara (dalam 

Hasbullah,2009:4) yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak- anak, 

adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang 

ada pada anak – nak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamata dan kebahagiaan yang setinggi – 

tingginya.   

Dalam pelaksanaannya,pengetahuan disajikan dalam  mata pelajaran, 

diantaranya IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan matematika. Matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. 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 (dalam KTSP 2007).  Selama ini bagi siswa SD 

matematika justru dianggap mata pelajaran yang menakutkan. Anak – anak 

cenderung takut karena merasa matematika sulit untuk dikerjakan. Selain itu, 

guru dalam mengajar mata pelajaran matematika cenderung satu arah.  

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Sambiduwur 1, banyak 

masalah – masalah yang dihadapi guru dalam mengajar, salah satunya 

masalah motivasi belajar peserta didik. Dari  hasil wawancara, diketahui pula 

bahwa motivasi belajar siswa kelas IV SD N Sambiduwur 1 rendah, hal 

tersebut selaras dengan hasil observasi yang dilaksanakan peneliti, yakni dari 

27 siswa kelas 4, hanya 9 siswa yang termotivasi (33,33%). Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk meningkatan motivasi belajar siswa adalah 

dengan menggunakan strategi inovatif dalam pembelajaran. Think pair share 

meruapakan salah satu strategi inovatif yang dapat meningkatkan motivasi 



belajar siswa. Selain menyenangkan strategi ini juga sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa kelas IV. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan mengenai “Peningkatan 

Motivasi Belajar Melalui Strategi Think Pair Share (Tps) Pada Mata 

Pelajaran Matematikasiswakelas Iv Sd N Sambiduwur I Tanon Sragentahun 

Pelajaran 2014/2015”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada  mata pelajaran matematika kelas 

IV SD N Sambiduwur 1, Tanon, Sragen Tahun ajaran 2014/2015. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru yaitu 

sebagai bahan masukan bahwa strategi pembelajaran Think pair share dapat 

digunakan untuk melaksanakan pembelajaran dan meningkatkan 

profesionalisme guru dalam proses pembelajaran dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Think pair share. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada pada mata pelajaran matematika .Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi dasar teoritis untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut khususnya perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sambiduwur 1 

Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Peneliti mengadakan penelitian di SD 

tersebut dengan pertimbangan sekolah belum pernah dilakukan penelitian 

dengan judul yang sama dengan peneliti. Penelitian dilaksanakan pada 

semester II tahun pelajaran 2014/2015, dimulai pada bulan November 2014 

sampai bulan Februari 2015. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Sambiduwur 1 

Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dengan jumlah siswa 27 orang yang 

terdiri dari 13 siswa perempuan dan 14 siswa laki – laki. Objek penelitian ini 

adalah pembelajaran matematika melalui penerapan strategi pembelajaran 

Think Pair Share dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV  SD 

Negeri Sambiduwur 1 Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. 



Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur 

pelaksanakan tindakan mengikuti model yang dikembangkan oleh Suharsimi 

Arikunto Arikunto (2008:75-80) yaitu; 1) Perencanaan Tindakan (Planning) 

tahapan ini berupa menyusun rancangan tindakan yang akan dilakukan oleh 

guru, 2) Tindakan (Action) adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan yaitu mengenai tindakan di kelas, 3) 

Pengamatan atau observasi adalah proses mengamati jalannya pelaksanaan 

tindakan,4) Refleksi Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara 

menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, 

kemudian dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam pemelitian ini, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari pengukuran hasil 

belajar siswa, sedangkan data kualitatif adalah motivasi belajar siswa SD N 

Sambiduwur 1 Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode 

, yaitu metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi. 

Obsevasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati 

langsung terhadap objek yang diteliti” Rubino (2011:68). Melalui 

pengamatan dapat mengetahui motivasi belajar siswa kelas IVA SD Negeri 

Sambiduwur 1. Rubino (2014:67) dalam bukunya menjelaskan wawancara 

adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung, 

peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara lisan pula. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang implementasi 

pembelajarn yang dilakasanakan di sekolah. 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan guru dan siswa kelas 

IV SD Negeri Sambiduwur 1 untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

keadaan siswa dan motivasi belajar siswa. Teknik dokumentasi merupakan 

penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. Dokumen dapat berupa dokumen pribadi siswa 

dokumen resmi, foto – foto, absensi siswa dan raport siswa. 



Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. 

Berikut ini merupakan analisis Model Miles dan Huberman (dalam Iskandar, 

2012:75-77): Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, 

seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data 

yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, 

wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek 

yang diteliti. Penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks 

atau daftar kategori setiap data. Jadi, data – data yang diperoleh peneliti, 

dipilih data – data yang dapat menjelaskan dan me ajwab masalah yang 

diteliti. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, 

dan display data sehingga data daat disimpulkan, dan peneliti masih 

berpeluang menerima masukkan. Penarikan kesimpulan sementara, masih 

dapat diuji kembali dengan data lapangan. Setelah hasil penelitian telah diuji 

kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk 

deskripti sebagai laporan penelitian. 

 

C. HASIL  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar 

dalam pembelajaran menggunakan strategi Think Pair Share. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu penerapan strategi pembelajaran 

Think PairShare untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Sambiduwur 1 didapatkan hasil sebagai berikut. 

Siswa yang memilik hasrat dan keinginan berhasil pada kondisi awal 

sebanyak 7 siswa (25,93%).  Pada siklus pertama pertemuan pertama 

sebanyak 9 siswa (33,33%), sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 11 

siswa  (40,74%). Pada siklus kedua pertemuan pertama jumlah siswa yang 

memiliki hasrat dan keinginan berhasil sebanyak 18 siswa (66,67%) dan pada 

pertemuan kedua sebanyak 23 siswa (85,19%). 

Siswa yang tekun dalam menghadapi tugas pada kondisi awal sebanyak 

6 siswa (22,22%). Pada siklus pertama pertemuan pertama sebanyak 8 siswa 

(29,63%), sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 13 siswa  (48,15%). 



Pada siklus kedua pertemuan pertama jumlah siswa yang tekun dalam 

menghadapi tugas sebanyak 17 siswa (62,96%) dan pada pertemuan kedua 

sebanyak 21 siswa (77,78%). 

Siswa yang ulet dalam menghadapi kesulitan pada kondisi awal 

sebanyak 7 siswa (25,93%). Pada siklus pertama pertemuan pertama 

sebanyak 8 siswa (29,63%), sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 9 

siswa  (33,33%). Pada siklus kedua pertemuan pertama jumlah siswa yang 

ulet dalam menghadapi kesulitan sebanyak 17 siswa (62,96%) dan pada 

pertemuan kedua sebanyak 24 siswa (88,89%). 

Siswa yang senang dan rajin belajar pada kondisi awal sebanyak 6 

siswa (22,22%). Pada siklus pertama pertemuan pertama sebanyak 8 siswa 

(29,63%), sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 10 siswa  (37,04%).  

Pada siklus kedua pertemuan pertama jumlah siswa yang senang dan rajin 

belajar sebanyak 18 siswa (66,67%) dan pada pertemuan kedua sebanyak 21 

siswa (77,78%). 

Siswa yang senang mencari dan memcahkan soal – soal pada kondisi 

awal sebanyak 4 siswa (14,81%). Pada siklus pertama pertemuan pertama 

sebanyak 5 siswa (18,52%), sedangkan pada pertemuan kedua menjadi 7 

siswa  (25,93%). Pada siklus kedua pertemuan pertama jumlah siswa yang 

senang mencari dan memecahkan soal-soal  sebanyak 16 siswa (59, 26%) dan 

pada pertemuan kedua sebanyak 21 siswa (77,78%). 

Siswa yang termotivasi pada pra siklus 9 siswa (33,33%). Pada 

tindakan siklus I pertemuan 1 menjadi 11 siswa (40,47%). Pada pertemuan ke 

2 sebanyak 16 siswa (59,26%) siswa yang termotivasi. Pada tindakan Siklus 

II pertemuan 1 siswa yang termotivasi sebanyak 24 siswa (88,89%), dan pada 

pertemuan ke 2 siswa yang termotivasi sebanyak 25 siswa (92,59%). 

 

D. PEMBAHASAN 

Motivasi belajar merupakan salah satu hal pokok yang harus dimiliki 

seseorang, termasuk seorang siswa. Menurut Hamzah B.Uno (2007)  

menjelaskan pada dasarnya motivasi dapat membantu dalam memahami dan 



menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang 

belajar. Berdasarkan hal tersebut, maka motivasi belajar yang tinggi harus 

dimiliki oleh seorang siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suprijino 

(2014: 170) menjelaskan ada beberapa strategi yang dapat digunakan guru 

untuk dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa, yaitu : meningkatkan 

rasa percaya diri,menggunakan keseuaian optimal, menyusun materi 

pembelajaran ke dalam bagian – bagian yang lebih kecil, menumbuh 

kembangkan kepercayaan diri peserta didik dengan mengatakan , 

memberikan umpan balik yang konstruktif selam pembelajaran.  

Menyusun materi pembelajaran dalam bagian – bagian kecil sama 

artinya dengan mempersiapkan pembelajaran menggunakan  salah satu 

strategi yang inovatif. Berarti , berdasarkan yang telah disampaikan oleh 

Suprijino bahwa hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Pada penelitian ini, guru menggunakan salah satu strategi inovatif yaitu think 

pair share dan dapat dilihat bahwa penggunaan strategi ini dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD N Sambiduwur 1 tahun 

ajaran 2014/2015 pada mata pelajaran matematika.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telak dilakukan 

oleh Supartini (2010), Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Think Pair-Share untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Motivasi Belajar Siswa Kelas V MIM Ngwaru Plosorejo 

Matesih Tahun Ajaran 2009/2010” yang berhasil meningkatkan motivasi 

belajar melalui strategi inovatif Think Pair Share. Sama dengan penelitian 

diatas, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indrayana (2013) , Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Peningkatan Motivasi Belajar 

Dalam Pelajaran IPA Menggunakan Model TGT Pada Peserta Didik Kelas V 

SD Negeri 2 Ngroto Kecamatan Gaading Kabupaten Grobogan Tahun 

Pelajaran 2012/2013” berhasil meningkatkan motivasi belajar mencapai 

84,30% melaui penggunaan strategi yang inovatif. 

 

 



E. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Motivasi Belajar Melalui Strategi Think Pair Share Pada Mata Pelajaran 

Matematika Siswa Kelas IV SD N Sambiduwur 1 Tanon Sragen Tahun 

2014/2015 diperoleh simpulan sebagai berikut yaitu melalui strategi Think 

Pair Share  motivasi belajar siswa kelas IV SD N Sambiduwur 1 pada mata 

pelajaran matematika tahun ajaran 2014/2015 mengalami peningkatan 

mencapai (92,59%). 
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