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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 
Ada beberapa hal yang lebih dahulu perlu dipahami dalam penelitian ini, yaitu 

hasil belajar, model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
2.1.1 Hasil Belajar  

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar 
Istilah ”hasil belajar” atau yang sering dikenal dengan prestasi belajar 

berasal dari dua kata yaitu ”prestasi” dan ”belajar”.  Menurut Poerwadarminta 
(2007:910) prestasi adalah ”sebagai hasil yang dicapai, dilakukan, dikerjakan”. 
Sedangkan menurut I.L. Pasaribu dan S. Simanjutak (2000:15) menyatakan bahwa 
”prestasi” adalah ”hasil yang telah dicapai setelah mengikuti pendidikan atau 
latihan”. 

Adapun mengenai pengertian belajar, ada beberapa pengertian yang 
dikemukakan oleh para tokoh pendidikan. Cronbach (dalam Suryabrata, 2008:231) 
menyatakan bahwa belajar adalah ”perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
pengalaman”. Senada dengan hal ini, Howard L. Kingskey (dalam Djamarah, 
2002:13)  mengatakan bahwa “learning is the process by which behavior (in the 

broader sense) is originated or changed through practice or training”, atau belajar 
adalah “proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah 
melalui praktek atau latihan”. 

M. Ngalim Purwanto (1997:85) mengemukakan bahwa belajar adalah 
”suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman; dalam arti 
perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan tidak 
dianggap sebagai hasil belajar”. Sedangkan Nana Sudjana (1995:30)  
mengemukakan bahwa ”prestasi belajar merupakan bentuk-bentuk kemampuan 
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar”. 
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Senada dengan hal tersebut, I Wayan Nurkancana (1990:27) dalam 
bukunya Evaluasi Hasil Belajar menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 
”kecakapan baru yang diperoleh seorang individu yang mempengaruhi tingkah 
lakunya”. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar adalah hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa 
suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah yang berupa 
ranah pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang diperoleh siswa dari 
mengerjakan soal tes formatif yang ditunjukkan dengan nilai dan setiap akhir 
semester dilaporkan dengan rapor. 

2.1.1.2 Bentuk-bentuk Hasil Belajar 
Bentuk-bentuk hasil belajar merupakan jenis hasil belajar yang membahas 

tentang macam-macam yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajar.  Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2009:5-6) menyatakan bahwa bentuk 
hasil belajar terdiri dari 5 kategori, yaitu: ”informasi verbal, keterampilan intelektual, 
strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris”. 

Selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 
baik tujuan kurikuler maupun instruksional, bentuk atau hasil belajar siswa ini 
menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin S. Bloom (dalam Sudijono, 
2008: 49-52) yaitu: ”ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective 

domain) dan ranah psikomotorik (psychomotor domain)”. 
Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Ranah kognitif merupakan salah satu ranah psikologis manusia yang meliputi 
setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 
pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan dan keyakinan. Ranah 
kejiwaan ini berpusat pada otak yang berhubungan dengan konasi (kehendak) dan 
afeksi (perasaan) yang bertalian dengan ranah rasa. 
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Menurut Bloom (dalam Anas Sudijono, 2008:49), segala upaya yang 
menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah 
kognitif ini terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah, yaitu 
pengetahuan sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu penilaian.  Keenam jenjang 
yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan merupakan jenjang berpikir terendah. Seorang individu 
yang belajar akan mengetahui apa yang dikemukakan oleh guru, sehingga ia 
memperoleh pengetahuan. Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang 
untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali apa saja yang telah 
dipelajari, baik yang menyangkut nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan 
sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. 
Dengan demikian, jenjang berpikir ini lebih pada mengetahui apa yang 
dipelajarinya tanpa untuk berfikir untuk melakukan sesuatu yang diketahuinya 
tersebut. 

b. Pemahaman (comprehension) 
Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Sesuatu yang 
telah diketahui sebelumnya kemudian dipahami dari berbagai aspek, sehingga 
menjadi sesuatu yang diketahuinya lebih mendalam. Seorang peserta didik 
yang memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau 
memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-
katanya sendiri, atau dengan kata lain dapat mengungkapkan sesuatu hal 
berdasarkan inti pokok yang diketahuinya. 

c. Penerapan (application) 
Penerapan atau aplikasi adalah “kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum atau teori-teori dan sebagainya 
dalam situasi yang  baru dan konkret” (Anas Sudijono, 2008:50). Dengan 
demikian, seorang individu yang sudah memiliki jenjang penerapan, apabila ia 
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sudah mampu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Misalnya, melaksanakan ibadah shalat. 

d. Analisis (analysis) 
Analisis adalah “kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menjadi bagian yang lebih kecil dan mampu memahami 
hubungan di antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya” (Anas 
Sudijono, 2008:51).  

Dengan dimilikinya kemampuan analisis ini, seseorang akan mampu 
menguraikan sesuatu hal menjadi beberapa hal yang lebih detail sehingga 
mudah dipahami oleh seseorang yang diajak bicara. 

e. Sintesis (synthesis) 
Sintesis adalah suatu proses memadukan bagian-bagian atau unsur-

unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi sesuatu unsur yang berstruktur 
atau berbentuk pola baru. Sintesis merupakan kebalikan dari analisis. 

f. Penilaian (evaluation) 
Penilaian adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah 

kognitif menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan 
“kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai 
atau ide, sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada” (Anas 
Sudijono, 2008: 52).   

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap mental dan 
kesadaran siswa yang diperoleh siswa melalui proses internalisasi yaitu proses 
menuju ke arah pertumbuhan batiniah. Dalam kaitannya dengan hasil belajar, 
ranah afektif (sikap) dapat diungkapkan sebagai kecenderungan siswa untuk 
bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku siswa belajar 
siswa akan ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang 
telah berubah lebih maju terhadap suatu objek yang dipelajarinya.  
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Beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil proses belajar antara 
lain: 
a. Recieving/attending atau penerimaan, yakni semacam kepekaan dalam 

menerima rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk 
masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Dalam kategori ini termasuk kesadaran, 
keinginan untuk menerima stimulus kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan 
dari luar. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa receiving merupakan 
kemauan seseorang untuk memperhatikan suatu kegiatan atu objek. 

b. Responding atau memberi respon jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 
seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar, yang meliputi: ketepatan 
reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang 
kepada dirinya. Jadi responding merupakan kemampuan seseorang untuk 
menanggapi rangsang yang datang pada dirinya, sehingga ia mampu untuk 
mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan tersebut. 

c. Valuing atau penilaian, yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 
terhadap gejala atau stimulus tadi. Menilai artinya ”memberikan nilai atau 
memberikan penghargaan terhadap sesuatu kegiatan atau obyek”. Dalam 
evaluasi ini termasuk di dalamnya menerima nilai, latar belakang, atau 
pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

d. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, 
termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai 
yang telah dimilikinya. Kategori ini adalah konseptualisasi suatu nilai yakni mau 
menilai, menemukan dan mengkristalisasikan kaidah-kaidah dan menata suatu 
nilai, yaitu menimbang berbagai macam alternatif penyelesaian sehingga timbul 
sistem nilai. Dengan kata lain, mempertemukan perbedaan-perbedaan nilai 
sehingga trebentuk nilai baru yang lebih bersifat universal. 

e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni ”keterpaduan semua sistem nilai 
yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 
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tingkah lakunya yang di dalamnya termasuk keseluruhan nilai dan 
karakteristiknya”. (Anas Sudijono, 2008:54-56)  

Sedangkan hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan 
(skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomor ini sebenarnya 
merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil 
belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan 
untuk berperilaku). Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar 
psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan 
tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah 
afektifnya (Anas Sudijono, 2008:58). 

Bertitik tolak dari ketiga bentuk prestasi belajar sebagaimana yang 
dijelaskan di atas, ketiga bentuk ranah tersebut tidak ada yang dapat berdiri 
sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang kompleks untuk membentuk suatu 
kepribadian dalam tingkah laku seseorang. Meskipun pada kenyataannya bentuk 
evaluasi hasil belajar lebih mengutamakan pada ranah kognitif, tetapi pada 
kenyataannya dalam setiap perubahan kognitif pada kadar tertentu sebenarnya 
berubah pula ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (perilakunya). Dengan 
demikian, keberhasilan guru dalam mengembangkan ranah kognitif akan mampu 
mengembangkan IQ yang dimiliki oleh peserta didik.  

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Ada beberapa faktor yang turut serta mempengaruhi prestasi belajar yang 

dicapai oleh peserta didik yang belajar.  Muhibbin Syah (2000:132), secara global 
juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
siswa terdiri dari 3 macam, yaitu: faktor internal, yakni kondisi jasmani dan rohani 
siswa, faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa dan faktor 
pendekatan belajar, yakni stretegi dan metode yang digunakan siswa untuk belajar. 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menjelaskan (2004:138) bahwa faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal dan eksternal. Yang 
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termasuk faktor internal adalah faktor jasmaniah, psikologis, dan kematangan fisik 
maupun psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi: faktor sosial, faktor budaya, 
faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

Senada dengan hal tersebut, menurut Sumadi Suryabrata (2008:233), 
faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor-faktor yang berasal dari 
luar diri pelajar dan dari dalam diri pelajar. Yang termasuk faktor yang berasal dari 
dalam diri pelajar adalah faktor nonsosial dan faktor sosial. Sedangkan faktor-faktor 
yang berasal dari dalam diri pelajar adalah faktor fisiologi dan faktor psikologis. 

Berikut ini akan penulis jelaskan kedua faktor yang mempengaruhi hasil 
belajar siswa tersebut: 
a. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelajar. 
Adapun faktor-faktor yang termasuk dalam faktor eksten ini antara lain sebagai 
berikut:  
1) Faktor-faktor non sosial 

Faktor ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi belajar 
seseorang yang terdapat pada alat, tempat, atau keadaan serta lingkungan 
tempat dilaksanakannya proses pembelajaran. Contoh iklim, waktu, tempat, 
serta alat peraga yang digunakan. Semua faktor tersebut harus diatur 
sedemikian rupa sehingga dapat membantu proses belajar secara maksimal 
(Suryabrata, 2008:233). 
2) Faktor-faktor Sosial 

Faktor sosial yaitu faktor yang terjadi karena adanya interaksi manusia, 
baik kehadirannya itu dapat disimpulkan ada, maupun tidak langsung hadir. 
Contohnya ketika siswa belajar sedangkan di luar terdengar kebisingan atau 
disisinya terdapat gambar yang mengganggu konsentrasi belajar. Semua faktor 
tersebut sangatlah menghambat, oleh karena itu maka sedemikian rupa harus 
diatur demi terciptanya proses belajar yang ideal (Suryabrata, 2008:234). 
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Adapun faktor-faktor sosial ini terdiri dari: faktor keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. 
a) Faktor keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang paling utama. Keluarga 
sejahtera sangat besar pengaruhnya untuk pendidikan dalam lingkup kecil 
dan juga sangat menentukan dalam lingkup besar yaitu pendidikan bangsa 
dan negara. Melihat kenyataan ini dapat dipahami betapa pentingnya 
peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. Di antara faktor ini adalah 
cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, susunan keluarga, 
keadaan ekonomi keluarga dan pengertian orang tua dalam mendidik anak 
serta latar belakang kebudayaan keluarganya akan dapat berpengaruh 
terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh siswa (Syah, 2008:138). 

b) Faktor sekolah 
Faktor yang mempengaruhi belajar yang termasuk dalam faktor 

sosial sekolah ini mencakup metode pengajaran, kurikulum, relasi guru 
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, peraturan-peraturan sekolah, 
misalnya disiplin sekolah, pelajaran dan waktu belajar akan dapat 
mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru yang menunjukkan sikap 
dan perilaku yang simpatik dan suri teladan yang baik dapat menjadi daya 
dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa (Syah, 2008:137). Dengan 
demikian, faktor lingkungan sosial sekolah berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa. 

c) Faktor masyarakat 
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh pada 

proses belajar siswa, pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa di dalam 
lingkungan masyarakat. Di antara faktor ini yang termasuk adalah kegiatan 
siswa dalam masyarakat, juga masyarakat bisa dijadikan media informasi 
dan sarana bergaul yang berfungsi sebagai tempat curahan hati antar 
sebaya dalam berbagai bentuk kehidupan dalam masyarakat. Siswa akan 
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menemukan kemudahan dalam belajar jika berada di lingkungan masyarakat 
yang aman dan kondusif dan juga sebaliknya, siswa akan menemukan 
kesulitan belajar ketika berada lingkungan masyarakat yang kumuh (Syah, 
2008:137). 

b. Faktor intern  
Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Kategori 

ini dibagi dua yaitu: 
1) Faktor Fisiologis dalam belajar 

Dalam faktor ini terdapat dua bagian, yaitu: 
a) Keadaan tonus jasmani 
 Keadaan tonus jasmani adalah keadaan yang  melatar belakangi aktivitas 

belajar, misalnya nutrisi harus selalu sesuai dengan kebutuhan tubuh 
jangan sampai kekurangan. Juga beberapa ancaman penyakit seperti 
sakit gigi, influenza, batuk dan lain-lain. Dengan demikian harus selalu 
sesuai dengan kebutuhan tubuh jangan sampai kekurangan gizi. 

b) Keadaan fungsi jasmani 
 Keadaan fungsi jasmani, misalnya panca indera merupakan pintu 

gerbang masuknya ilmu pengetahuan dalam individu. Oleh sebab itu 
maka menjaga dan merawatnya merupakan suatu kebutuhan yang 
mutlak demi penunjangan terciptanya tujuan pembelajaran (Suryabrata, 
2008:235-236). 

2) Faktor psikologis dalam belajar. 
Faktor ini merupakan faktor yang terdapat di dalam diri siswa yang 

menyangkut perkembangan pribadi siswa tersebut. Menurut Sumadi 
Suryabrata (2008:236-237) di antara hal faktor psikologis tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang luas 
b) Adanya sifat kreatif pada diri manusia  
c) Adanya keinginan untuk mendapat simpati. 
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d) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan.  
e) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman. 
f) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir belajar. 

Dengan demikian banyak faktor psikologis yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. Namun, di antara faktor-faktor 
psikologis yang dipandang lebih esensial menurut Muhibbin Syah (2008: 
133-137), yaitu: intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan 
motivasi siswa. 
a) Intelegensi siswa 

Intelegensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 
yaitu: kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan keadaan yang 
baru dengan cepat dan efektif, mengetahui konsep-konsep yang abstrak 
secara efektif dan mengetahui relasi serta mempelajarinya dengan cepat. 
Intelegensi itu besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar, sebab 
dalam keadaan yang sama siswa yang mempunyai inteligensi yang lebih 
tinggi dalam pencapaian keberhasilan dengan siswa yang kurang 
inteligensinya (rendah). 

b. Sikap siswa 
Sikap merupakan kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek. Sikap siswa bisa berupa 
sikap positif maupun negatif. Sikap positif yang timbul pada siswa 
terhadap mata pelajaran merupakan pertanda awal yang baik bagi proses 
belajar siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap mata 
pelajaran akan dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa. 

Dengan demikian, sikap merupakan salah satu faktor psikologis 
yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Artinya, hasil belajar 
berhubungan erat dengan sikap yang ditunjukkan siswa dalam mengikuti 
aktivitas belajarnya. Apabila dalam belajar siswa menunjukkan sikap yang 
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baik dan perhatian maka hasil belajarnyapun akan lebih baik dan 
meningkat. 

c. Minat siswa 
Minat (interest) berarti kecenderungan yang tetap untuk 

memegang dan memperhatikan kegiatan tertentu. Minat yang dimiliki oleh 
siswa akan mampu menumbuhkan perhatian terhadap mata pelajaran 
lebih banyak dari pada siswa yang tidak memiliki minat belajar. 
Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi 
itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, sehingga 
hasil belajar siswa dapat meningkat. 

d. Bakat siswa 
Secara umum bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 
akan datang.  Biasanya siswa yang memiliki bakat dalam bidang tertentu 
akan lebih berhasil belajarnya dibanding yang lain. Jadi secara global 
bakat itu mirip dengan intelegensi. Itulah sebabnya mengapa seorang 
anak yang berintelegensi sangat cerdas (superior) atau cerdas luar biasa 
(very superior) disebut juga sebagai talented child yakni anak yang 
berbakat. 

e. Motivasi siswa 
Motivasi merupakan dorongan untuk berbuat atau bertindak. 

Timbulnya motivasi disebabkan adanya motif yang ada pada diri individu. 
Motif merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh siswa dalam belajar. 

Jika motivasi yang ada pada siswa baik, maka sangat menunjang pada 
hasil baik yang akan diperoleh siswa tersebut. 

Berangkat dari pendapat di atas, maka dapat penulis kemukakan secara 
garis besar faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 



17 
 

 
 

dua macam, yaitu: faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang disebut faktor 
internal dan faktor yang berasal dari luar diri siswayang disebut eksternal. 

2.1.2 Model Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) 
2.1.2.1 Hakekat Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk 
meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, mampu berpikir 
kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih 
optimal (Isjoni, 2009: 8). Merujuk pada hal ini, perkembangan model pembelajaran 
terus mengalami perubahan dari model tradisional menuju model yang lebih 
modern. Model pembelajaran berfungsi untuk memberikan situasi pembelajaran 
yang tersusun rapi untuk memberikan suatu aktivitas kepada siswa guna mencapai 
tujuan pembelajaran.  

Salah satu model yang dapat mengarahkan kepada siswa untuk 
memberikan pengalaman belajar secara langsung adalah model pembelajaran 
kooperatif. Johnson (dalam Supriadi, 1995: 56) mengemukakan bahwa model 
pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menekankan adanya kerja 
sama antar siswa dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar bersama. 
Model pembelajaran kooperatif ini dapat melatih siswa untuk  menemukan dan 
memahami konsep-konsep yang dianggap sulit dengan cara bertukar pikiran atau 
diskusi dengan teman-temannya melalui kegiatan saling membantu dan 
mendorong untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) merupakan pendekatan 
pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 
memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar (Nurhadi, 2004: 60). 
Usaha kerja sama masing-masing anggota kelompok mengakibatkan manfaat 
timbal balik sedemikian rupa sehingga semua anggota kelompok memperoleh 
prestasi, kegagalan maupun keberhasilan ditanggung bersama. Siswa mengetahui 
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bahwa prestasi yang dicapai disebabkan oleh dirinya dan anggota kelompoknya, 
siswa merasakan kebanggaan atas prestasinya bersama anggota kelompoknya. 

Slavin (2008:4) mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 
strategi mengajar di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 
untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran.  

Berdasarkan dari beberapa  definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan dengan membentuk 
kelompok-kelompok kecil, di mana setiap anggota kelompok saling membantu, 
berbagi pengetahuan dan bekerjasama untuk menyelesaikan lembar kegiatan 
siswa. 

2.1.2.2 Karakteristik Model Kooperatif  Tipe Think Pair Share (TPS) 
Think Pair Share (TPS) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif sederhana yang memiliki prosedur secara eksplisit untuk memberi 
peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu 
satu sama lain. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dikembangkan oleh 
Frank Lyman dkk dari Universitas Maryland pada tahun 1985 (Lie, 2002:57).  

Ciri yang dimiliki dari model Think Pair Share ini adalah adanya aktivitas 
siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah 
dipikirkannya. Dalam interaksi ini diharapkan siswa dapat berbagi jawaban jika 
telah diajukan suatu pertanyaan.  

Keunggulan yang dimiliki dari model Think Pair Share ini adalah dapat 
menumbuhkan kerja sama, kelas menjadi lebih hidup, dapat mengoptimalisasi 
partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan dapat meningkatkan daya pikir siswa 
(Isjoni, 2009: 112). Adapun sisi kelemahannya dalam penerapan metode Think Pair 

Share, antara lain: alokasi waktu sering sulit dikendalikan, sehingga pokok 
bahasan tidak tuntas, karena jika penguasaan materi belum cukup akan terjadi 
perdebatan panjang. 
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Dengan demikian pembelajaran kooperatif tipe  Think Pair Share 
merupakan salah satu tipe belajar kooperatif dalam kelompok kecil yang 
menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara dua siswa untuk saling 
memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 
mencapai prestasi belajar yang maksimal.  

2.1.2.3 Langkah-langkah Penerapan Model Kooperatif Think Pair Share 
dalam Pembelajaran 
Langkah-langkah dalam penerapan model kooperatif Think Pair Share 

(TPS) dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 
2. Peserta didik diminta untuk berfikir tentang materi atau permasalahan yang 

disampaikan guru. 
3. Peserta didik diminta untuk berpasang-pasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengemukakan hasil diskusinya. 
4. Guru memimpin pleno kecil dan masing-masing kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya. 
5. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh siswa. 
6. Guru memberikan kesimpulan. 
7. Penutup (Frank Lyman dalam Depdiknas, 2008). 

Pada penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe ini guru membuat 
lembar observasi bagi guru dan siswa. Adapun lembar observasinya dapat kita 
lihat dalam lampiran proposal penelitian ini.  

2.1.3 Hakekat dan Pembelajaran IPA di SD 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 
suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 
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didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 
lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 
menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 
agar  menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan 
untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas, 2011:3). 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 
melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  Penerapan IPA perlu 
dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Di tingkat 
SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 
teknologi,  dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang 
dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi  bekerja ilmiah 
secara bijaksana.   

Dalam Standar Kompetensi IPA (Depdiknas, 2011: 3), Mata Pelajaran IPA SD 
bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 
1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 
2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat 

dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi dan 
masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 
masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 
melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai 
salah satu ciptaan Tuhan  
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7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 
melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

Adapun ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD  meliputi aspek-aspek berikut. 
1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan 
2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 
3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana 
4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit 

lainnya.  

2.1.4. Penerapan Think Pair Share dalam Pembelajaran IPA di SD 
Pembelajaran IPA di SD merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar  
menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA di SD ini 
diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Dalam 
pembelajaran IPA tersebut guru dapat menerapakan model kooperatif Think Pair Share 
(TPS). Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan model 
Think Pair Share dalam pembelajaran IPA di SD adalah sebagai berikut: 
1. Tahap 1: Thingking (berpikir)  

Langkah berpikir ini dilaksanakan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan atau isu 
yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan 
pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa saat.  

2. Tahap 2: Pairing (berpasangan) 
Pada tahap berpasangan ini guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain di 
belakangnya untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. 
Dalam tahap ini, setiap anggota pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil 
pemikiran mereka dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling 
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meyakinkan, atau paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk 
berpasangan. 

3. Tahap 3: Sharing (berbagi)  
Pada tahap akhir dalam metode ini adalah berbagi. Dalam kegiatan berbagi ini, guru 
meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang 
telah mereka bicarakan. Keterampilan berbagi dalam seluruh kelas dapat dilakukan 
dengan menunjuk pasangan yang secara sukarela bersedia melaporkan hasil kerja 
kelompoknya atau bergiliran pasangan demi pasangan hingga sekitar seperempat 
pasangan telah mendapat kesempatan untuk melaporkan. (Tim Penyusun Bahan Ajar 
Sertifikasi Guru, 2012: 378).  

 
2.2  Penelitian yang Relevan 

Model pembelajaran kooperatif memiliki potensi untuk mengurangi kelas-kelas 
pasif ke dalam kelas dinamis dan orientasi kelompok. Banyak penelitian yang telah 
dilaksanakan dalam rangka menguji pembelajaran kooperatif (Isjoni, 2009:125), di 
antaranya adalah yang dilaksanakan oleh De Vries & Slavin dengan model “games-game 
tournament”, Aranson, Blaney, Slavin (1983) dengan model “jigsaw dan jigsaw II”, 
Lindquist (1995) dengan model “group investigation”. Hasil-hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan aktivitas dan 
kerjasama siswa di kelas, prestasi yang dipertahankan, dan prestasi aktual.   

Kajian penelitian yang berkaitan dengan Model pembelajaran Think Pair Share ini 
pernah dilaksanakan oleh Faindatin Nikmah (2000) Mahasiswa IKIP PGRI Semarang 
dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Penarapan Metode Think 

Pair Share Pada Pokok Bahasan Himpunan Siswa Kelas VII A Semester II MTs Thowalib 

Pesagen Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2009/2010. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Hasil kajian dalam 
penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TPS dapat 
meningkatkan prestasi hasil belajar matematika. Siswa menjadi lebih berani dalam 
bertanya, berani berpendapat dan berani dalam beragumentasi. 
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2.3 Kerangka Berfikir 
Hasil belajar yang dicapai seorang siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor utama yang mempengaruhi minat belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 
individu sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 
individu/lingkungan. 

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa penerapan 
model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif  Think Pair Share  akan 
dapat menumbuhkan kerja sama, kelas menjadi lebih hidup, dapat mengoptimalisasi 
partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan dapat meningkatkan daya pikir siswa. 
Tumbuhnya akivitas dan kerjasama pada diri siswa akan mampu meningkatkan perhatian 
dan minat belajar siswa. Siswa yang memiliki perhatian dan minat akan memudahkan 
siswa untuk mencerna, mengingat dan menguasai materi pelajaran yang disampaikan 
oleh guru. Kemampuan mencerna, mengingat dan menguasai materi pelajaran 
merupakan salah satu kemampuan kognitif yang merupakan indikator dari prestasi belajar 
siswa. Dengan demikian, penerapan model kooperatif Think Pair Share efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

2.4  Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir di atas, maka penulis akan 

mengajukan suatu hipotesis, yaitu ”suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul” (Arikunto, 1996: 
67).  

Adapun hipotesis tindakan yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: “Penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share didukung 
dengan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 
Kertomulyo 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Semester I Tahun Pelajaran 
2012/2013”. 


