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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Mata Pelajaran IPA 

2.1.1.1 Pengertian IPA 

Menurut Webster’s (dalam M. Srini Iskandar; 1997) menyatakan bahwa, 

“natural science knowledge concerned with the physical world and its phenomena”, 

yang artinya Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan tentang alam dan gejala-

gejalanya. 

Srini M. Iskandar (1997:2) berpendapat, kata-kata “Ilmu Pengetahuan Alam” 

merupakan terjemahan dari kata-kata Bahasa Inggris “Natural Science” secara 

singkat disebut “Science”. Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau 

bersangkut paut dengan alam. Science artinya ilmu pengetahuan. Jadi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau Science itu secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu 

tentang alam ini, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

Ilmu Perngetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari  tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

poengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalan kehidupan sehari-

hari. 

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan 

alam merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang alam yang 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam dan segala gejala-gejalanya 

secara sistematis 

. 
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2.1.1.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Makhrus, dkk (2008:5) mata pelajaran IPA di SD/MI 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 positif, 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 berperan serta dalam memlihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran di sekolah dasar yang diajarkan 

dari kelas I sampai kelas VI. Mata Pelajaran IPA bersifat pengetahuan, melalui 

pengamatan ketrampilan mengenai berbagai jenis perangai lingkungan alam serta 

lingkungan buatan. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang di dalam penggunaannya secara 

umum terlintas pada gejala-gejala alam. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengamanatkan bahwa mata pelajaran 

IPA di SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi 

ilmu pengetahuan, serta menanamkan kebiasaan berfikir dan berperilaku kreatif, 

kritis, dan mandiri. Dengan demikian, pendidikan IPA di sekolah dasar harus 

merupakan proses penguasaan konsep dan manfaat sains dalam kehidupan sehari-

hari. Di sisi lain IPA juga merupakan bekal dasar harus merupakan bekal dasar untuk 

melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam di sekolah dasar merupakan fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Oleh karena 

itu, proses awal ini harus benar-benar kuat. 



8 
 

 
 

2.1.1.3 HakekatPembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA sebagaimana tujuan pendidikan secara umum sebagaimana 

tercantum dalam taksonomi bloom bahwa diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

(kognitif), yang merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis pengetahuan yang 

dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar tentang fakta yang ada di alam 

untuk memahami dan memperdalam lebih lanjut, dan melihat adanya keterangan serta 

keteraturannya. Di samping itu, pembelajaran IPA diharapkan pula memberikan 

keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, 

kebiasaan dan apresiasi. 

KTSP (2006) Ruang lingkup bahan kajian IPA pada sekolah dasar meliputi 

aspek-aspek sebagai 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 zat cair, padat dan 

gas. 

3. Energy 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.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa hakekat 

pembelajaran IPA sebagai proses belajar yang mengintegrasikan konsep-konsep alam 

yang meliputi mahluk hidup, benda-benda yang ada di bumi, energy, benda langit.  

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share    

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share 

Pembelajaran kooperatif model tipe Think Pair and Share tumbuh dari 

penelitian pembelajaran kooperatif, model Think Pair and Share dapat juga disebut 

sebagai model belajar mengajar berpasangan. Model ini pertama kali dikembangkan 

oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland pada tahun 1985 (Think-Pair-Share) 

sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. Model ini memberikan siswa 

kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Think Pair 
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and Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa 

waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. 

Model Think Pair and Share sebagai ganti dari tanya jawab seluruh kelas. 

Arends dalam Trianto (2007:61), menyatakan bahwa Think Pair and Share 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi di 

kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam 

Think Pair and Share dapat memberi siswa banyak waktu berpikir, untuk merespon 

dan saling membantu. Artinya dengan model pembelajaran ini siswa lebih banyak 

mendapatkan kesempatan untuk berpikir, menggapai suatu masalah dan saling 

berbagi. 

Sedangkan Suprijono (2012:91) berpendapat bahwa, seperti namanya 

“thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu 

terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi 

kesempatan kepada  mereka untuk memikirkan jawabannya. Selanjutnya “pairing” 

pada taha ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat 

memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif 

dengan pasangannya. Terakhir “sharing”dalm tahap ini diharapkan terjadi tanya 

jawab yang mendorong pada pengkonstruksian pengetahuan secara integratif, peserta 

didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa 

model pembelajaran Think pair and share adalah model pembelajaran yang 

mengaitkan isu atau masalah dengan materi pelajaran, mendukung siswa untuk 

berdiskusi secara berpasangan, dan diakhiri dengan masing - masing kelompok / 

pasangan  menyampaikan hasil diskusi kepada keseluruhan kelas. 
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2.1.2.2 Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share adalah: 

a. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta 

memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan . 

b. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan 

pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah. 

c. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya 

dalam kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. 

d. Siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. 

e. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses 

pembelajaran (Hartina, 2008:12). 

2.1.2.3 Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share 

Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share adalah 

sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan 

waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak (Hartina, 

2008:12).  

Menurut Lie (2005:46), kekurangan dari kelompok berpasangan (kelompok 

yang terdiri dari 2 orang siswa) adalah:  

a. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 

b. Lebih sedikit ide yang muncul. 

c. Tidak ada penengah jika terjadi perselisihan dalam kelompok. 

2.1.2.4 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and 

Share 

Tahap utama dalam pembelajaran tipe Think Pair and Share menurut Ibrahim 

(2000) adalah sebagai berikut: 

 Tahap 1 : Thinking (berpikir)  

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut 

secara mandiri untuk beberapa saat. 
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Tahap 2 : Pairing (mempersiapkan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain 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 meyakinkan, atau paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5 

menit untuk berpasangan.  

Tahap 3 : Sharing (berbagi) 

Pada tahap akhir, 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.  

TPS memiliki langkah-langkah yang ditetapkan untuk memberi siswa waktu 

lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. 

Langkah-langkah pelaksanaan TPS yang dikemukakan oleh Wardani (2010:32) 

dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai 

2. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 orang) 

dan mengutarakan hasil pemikiran masing – masing 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya 

5. Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa 

6. Guru memberi kesimpulan 

7. Penutup 
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Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menerapkan Think Pair and Share 

dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dimodifikasi sebagai berikut: 

1. Siswa menyimak materi pembelajaran 

2. Siswa secara individu berpikir (Think) untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

3. Siswa berpasangan (Pairs) untuk menjawab pertanyaan 

4. Siswa berbagi (Sharing) jawaban 

5. Siswa (pasangan) lain memberikan tanggapan  

6. Siswa melakukan penegasan terhadap materi yang telah dipelajari dengan 

bimbingan dari guru 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 (2007:1) pembelajaran yang baik 

adalah pembelajaran yang rancang berdasarkan prosedur yang benar dan sesuai. 

sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan guru wajib menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lenggkap dan sistematis. RPP tersebut 

disusun untuk setiap Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan ataupun lebih. Pada RPP terdapat beberapa bagian yang penting 

diantaranya sebagai berikut (Permendiknas No 41, 2007). 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti tersebut dilakukan secara sistematis 

melalui tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
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3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir adalah penutup yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri 

kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memberikan kesimpulan, rangkuman, 

tindak lanjut, umpan balik, dan refleksi. 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share dalam pembelajaran IPA yang 

sesuai standard proses yaitu sebagai berikut. 

No. Kegiatan Penerapan 

1. 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 

 

 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk menngikuti proses 

pembelajaran 

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekplorasi 

 Guru melibatkan siswa untuk menggali informasi secara luas mengenai 

materi pembelajaran dengan tanya jawab 

 Guru menyajikan materi pembelajaran sebagai pengantar pembelajaran 

 Guru memberikan pertanyaan (isu) terkait dengan materi pembelajaran 

Elaborasi 

 Guru memberi motivasi kepada siswa untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan secara mandiri 

 Setelah berfikir secara individu, dengan bantuan guru siswa membentuk 

menjadi beberapa kelompok 

 Guru membagikan lembar kerja kelompok yang berhubungan dengan 

pertanyaan yang diajukan sebelumnya 

 Guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk melakukan 

diskusi guna memperoleh jawaban yang tepat 

 Guru membimbing dalam melakukan diskusi agar memacu keaktifan 

siswa dalam mengajukan pertanyaan dan berpendapat 

 Guru mengawasi dan mengingatkan agar kegiatan diskusi tidak menjadi 

gaduh 

Konfirmasi 

 Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas secara bergantian 

 Guru meminta kelompok lain untuk menyimak dan bertanya jika belum 

mengerti 

 Guru memberi penguatan dengan membenarkan jawaban dari siswa 

yang salah 

3. 

 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

 

 

 

a. Guru bersama siswa mengambil kesimpulan kemudian siswa 

merangkum dari pembelajaran yang telah dipelajari 

b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah 

c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

d. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam 
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2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010:2), belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan.  

Menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:6) belajar adalah  

suatu perilaku. Pada saat orang belajar , maka responsya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya menurun. Dalam belajar 

ditemukan adanya hal berikut: (i) kesempatan terjadinya peristiwa yang 

menimbulkan respons pebelajar, (ii) respons si pebelajar, (iii) konsekuensi 

yang bersifat menguatkan respons tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus 

yang menguatkan respons tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku pespons si 

pebelajar yang baik diberi hadiah. Sabaliknya, perilaku respons yang tidak 

baik diberi teguran dan hukuman.  

 

Menurut Fudyartanto dalam Baharudin dan Wahyuni (2010:13) dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar 

adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha unyuk 

mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. 

Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat 

melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. 

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan belajar adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu informasi melalui pengolahan 

bahan belajar dari kesempatan yang ada sehingga menjadi tahu, mengerti dan 

memahami tentang sesuatu yang dimiliki. 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2010:54-71) Belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor 

dari dalam diri siswa itu sendiri (intern) dan faktor yang dating dari luar diri siswa 

atau lingkungan (ekstern). 
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1. Faktor intern meliputi: 

a. Faktor jasmaniah seperti kesehatan, cacat tubuh. 

b. Factor pfikologis seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan.  

c. Faktor kelelahan baik itu kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani. 

2. Faktor ekstern meliputi: 

a. Factor keluarga seperti cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, latar belakang 

kebudayaan. 

b. Faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran si atas ukuran, keadaan, gedung, metode belajar, tugas 

rumah. 

c. Faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.  

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa yang lebih dominan 

adalah lingkungan belajar, karena jika lingkungan belajar kurang mendukung akan 

membuat siswa malas belajar sedangkan jika lingkungan belajar mendukung akan 

membuat siswa menjadi nyaman untuk belajar, antusias dan semangat.  

2.1.3.3 Pengertian Hasil Belajar 

Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2009:5-6) membagi hasil belajar 

kedalam:  

pertama informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik tulisan maupun lisan. Kedua keterampilan 

intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. 

Ketiga strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktifitas kognitifnya sendiri. Ke empat keterampilan motorik yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Terakhir sikap, 

yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Berarti hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara menyeluruh yang disebabkan oleh proses pembelajaran. 
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Menurut Purwanto (2008:46) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

seseorang akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu 

dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.  

Sedangkan  Dimyati dan Mudjiono (2009:250) hasil belajar merupakan hasil 

proses belajar atau proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu bukti keberhasilan yang diperoleh siswa setelah siswa melakukan 

proses belajar. Hasil belajar dapat berupa nilai, angka, atau huruf. Semakin tinggi 

nilai atau angka atau huruf maka semakin tinggi juga hasil dari belajar siswa.   

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Sudjana (2011:39) Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor yakni dari faktor dari dalam siswa itu sendiri dan faktor yang datamg dari luar 

diri siswa atau lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. 

Seperti dikemukakan Clark dalam Sudjana (2011:39) bahwa hasil belajar 

siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh 

lingkungan. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa juga ada faktor lain 

seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, 

sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

Menurut Caroll dalam Sudjana (2011:40) bahwa hasil belajar yang dicapai 

siswa dipengaruhi oleh 5 faktor yakni (a) bakat belajar, (b)waktu yang tersedia untuk 

belajar, (c) waktu yang diperlukan untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas 

pengajaran, dan (e) kemampuan individu. Empat faktor yang disebut diatas (a b c e) 

berkenaan dengan kemampuan individu dan faktor (d) adalah faktor luar individu. 
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2.1.4 Hubungan antara Model Pembelajaran Tipe Think Pair and Share 

terhadap Hasil Belajar 

Model pembelajaran Think Pair and Share adalah model pembelajaran yang 

sederhana namun memiliki keuntungan besar. Dalam model ini terdiri tiga tahapan 

pembelajaran yaitu berfikir (Thinking), mempersiapkan (Pairing), berbagi (Sharing). 

Dari ketiga langkah tersebut banyak kegiatan positif diperoleh siswa yang dapat 

membuat siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan positif tersebut 

diantaranya siswa berfikir secara mandiri, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

memperoleh jawaban, bekerja sama dengan anggota kelompok, saling tukar ide atau 

gagasan kepada siswa lain, berani mengutarakan pendapat, melaporkan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas, saling tanya jawab dengang siswa lain dan memberikan 

komentar terhadap hasil diskusi orang lain. 

Hasil belajar adalah suatu bukti keberhasilan yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil belajar tersebut dapat berupa nilai, angka, 

ataupun huruf. Model pembelajaran tipe Think Pair and Share erat kaitannya dengan 

hasil belajar. Dalam pencapaian hasil belajar yang baik pasti memerlukan model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter siswa, dengan kegiatan-kegiatan 

positif yang terdapat pada model pembelajaran Think Pair and Share  tersebut akan 

mendorong siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Maka jika siswa mengikuti 

kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair and 

Share dengan baik dan aktif pasti hasil belajar akan naik melebihi KKM yang telah 

ditentukan oleh guru.         

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Susanto (2009) dalam skripsinya yang berjudul Upaya peningkatan hasil belajar 

IPS melalui penggunaan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) bagi siswa 

kelas IV SD Negeri Sinduagung Selomerto Wonosobo semester II tahun 

2009/2010. Dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

dan pembelajaran non TPS diperoleh hasil bahwa dari 31 siswa diperoleh hasil 

skor tes pada pembelajaran non TPS ada 18 siswa belum tuntas (58,06%), pada 
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siklus  1 ada 26 siswa telah tuntas (83,72%), dan pada siklus 2 ada 30 siswa telah 

tuntas (96,78%). Jadi ada peningklatan belajar sebesar 28,72% dari kondisi pra 

siklus (awal) ke siklus 1 dan 13,06% dari siklus 1 ke siklus 2. Dilihat dari rata-

rata kelas menunjukan hasil belajar pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 

berturut-turut 54,51; 67,74; 80,96 dengan KKM 60. Ada peningkatan rata-rata 

kelas dari pra siklus ke siklus 1 sebesar 13,23 dan dari siklus 1 ke siklus 2 

sebesar 13,22 hal ini di sebabkan karena adanya tindakan di dalam proses 

pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Dilihat 

dari skor minimal dan skor maksimal, maka hasil belajar pada pra siklus 

diperoleh skor 20 dan 80, siklus 1 diperoleh skor 30 dan 90 dan siklus 2 

diperoleh skor 40-100. Ini berarti dari perolehan skor minimal mengalami 

kenaikan 50% dan 33,33%, dan skor maksimal mengalami kenaikan 12,5% dan 

11,11%. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan dengan menggunakan 

metode belajar tipe Think Pair and Share lebih efektif daripada pembelajaran 

konvensional.  

2. Yahya (2012) Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and 

Share (TPS) dalam Meningkatkan  Hasil Prestasi Belajar Siswa Pada Materi 

Ciri-Ciri Makhluk Hidup di SMP Negeri 2 Sakti Kabupaten Pidie. Berdasarkan 

hasil analisis data dari hasil penelitian ini tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think pair and share maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1.Prestasi belajar siswa SMP Negeri 2 Sakti Kabupaten Pidie pada materi ciri-ciri 

makhluk hidup yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran tipe 

Think Pair And Share dapat meningkat, hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

analisis data dengan menggunakan statistik uji-t diperoleh t hitung ≥ t tabel, yaitu 

2,01  1,68. 2. Guru tidak lagi menjadi salah satu sumber belajar utama, tugas 

guru hanya menyediakan sarana belajardan membimbing siswa dalam 

menemukan dan mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Pada proses belajar mengajar IPA di SDN Delik 01 umumnya masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah) dimana guru hanya 

menyampaikan materi tanpa ada keterlibatan atau unjuk kerja dari siswa kemudian 

memberi soal kepada siswa. Pembelajaran secara konvensional ini mengakibatkan 

siswa pasif, bosan, jenuh terlebih siswa jarang memperhatikan guru tetapi bercanda 

dengan temannya, tidak dapat dipungkiri hasil belajar siswapun rendah. Dalam upaya 

memperbaiki proses belajar mengajar diperlukan model menggunakan model 

pembelajaran tipe Think Pair and Share, model ini memberikan kesempatan siswa 

untuk bekerja mandiri dan bekerja sama dengan siswa lain secara berkelompok 

sehingga akan lebih aktif, tidak bosan serta fokus mengikuti pembelajaran. Melalui 

Think Pair and Share siswa dapat merumuskan dan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa lain, bertukar pendapat dengan siswa lain untuk mendapatkan kesepakatan 

dalam memecahkan masalah, siswa mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok 

di depan kelas dan siswa akan menangkap pembelajaran dengan baik. Jika model 

pembelajaran tipe Think Pair and Share ini diterapkan dan berhasil maka hasil belajar 

siswapun akan mengalami peningkatan. 

Meskipun dengan menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair and 

Share sudah dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Negeri Delik 

01 masih perlu adanya pemantapan yang harus dilakukan. Untuk memantapkannya 

yaitu  dengan memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), alat peraga, 

melengkapi materi dan menyempurnakan proses pembelajaran di kelas untuk 

mendapatkan peningkatan yang lebih baik.   

2.4 Hipotesis Tindakan 

Dari beberapa teori-teori yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair and share 

diduga dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 5 

Sekolah Dasar Negeri Delik 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
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2. Penggunaan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and 

Share dengan tepat diduga dapat memperjelas penyampaian materi pelajaran 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada 

mata pelajaran IPA kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Delik 01 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang. 

  


