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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori 

 Landasan teori pada bab II ini terkait dengan variabel penelitian. Landasan 

teori dimulai dari IPA, model pembelajaran, dan hasil belajar. 

 

2.1.1 Pengertian IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Menurut Darmodjo & Kaligis (1992:2), pada hakikatnya IPA mengandung 

tiga dimensi, yaitu dimensi produk, proses, dan pengembangan sikap ilmiah. Buku 

teks adalah salah satu contoh dari dimensi produk. Buku teks merupakan body of 

knowledge dari IPA, yaitu akumulasi hasil upaya para perintis IPA terdahulu dan 

umumnya telah disusun secara lengkap dan sistematis. Selain itu, di dalam IPA 

terdapat dimensi proses, maksudnya proses mendapatkan ilmu itu sendiri. IPA 

diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

disebut Metode Ilmiah. Untuk anak seusia SD tidak diajarkan bagaimana 

membuat suatu penelitian secara lengkap tetapi dapat mulai diperkenalkan secara 

komponensial dan bertahap, misalnya melakukan pengamatan yang cermat, 

kemudian melaporkan hasil pengamatannya itu kepada rekan-rekan sekelasnya, 

sebagai upaya tahap pertama. Dimensi proses ini justru sangat penting dalam 

menunjang proses perkembangan anak didik secara utuh karena dapat melibatkan 

segenap aspek psikologis anak yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Melalui dimensi proses ini tidak saja anak didik memperoleh pengetahuan tetapi 

juga memperoleh kemampuan untuk menggali sendiri pengetahuan itu dari alam 

bebas. Selain itu dalam dimensi proses dapat dikembangkan sikap ilmiah.  

Menurut Trianto (2012:136) IPA adalah suatu kumpulan teori yang 

sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta 

menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.  

Menurut Slamet (2009:1) IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang disusun melalui tahapan-

tahapan metode ilmiah yang bersifat khas/khusus, yaitu penyusunan hipotesis, 
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melakukan observasi, penyusunan teori, pengujian hipotesis, penarikan 

kesimpulan, dan seterusnya.  

Menurut Darmodjo & Kaligis (1992:3) IPA adalah pengetahuan yang 

rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya.  

Menurut Nash (1963) dalam Darmodjo & Kaligis (1991:3) IPA adalah 

suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Cara IPA mengamati dunia ini 

bersifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena 

dengan fenomena yang lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif 

yang baru tentang objek yang diamatinya itu.  

Berdasarkan definisi-definisi IPA yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala atau 

fenomena-fenomena alam yang dapat dikembangkan melalui metode ilmiah serta 

menuntut sikap ilmiah. 

 

2.1.1.1 Tujuan Pengajaran IPA di Sekolah Dasar 

Menurut UUSPN (1989), secara umum Sekolah Dasar diselenggarakan 

dengan tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam 

masyarakat serta mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan menengah 

(dalam Darmodjo & Kaligis, 1991:6). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

pendidikan dan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah IPA. 

Dengan pengajaran IPA diharapkan siswa akan dapat: 

1) Memahami alam sekitarnya, meliputi benda-benda alam dan buatan manusia 

serta konsep-konsep IPA yang terkandung di dalamnya 

2) Memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu, khususnya IPA, berupa 

“keterampilan proses” atau metode ilmiah yang sederhana 

3) Memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitarnya dan memecahkan 

masalah yang dihadapinya, serta menyadari kebesaran Penciptanya 

4) Memiliki bekal pengetahuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Menurut Samatowa (2010:6), tujuan dimasukkannya mata pelajaran IPA 

ke dalam suatu kurikulum sekolah yaitu: (1) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu 

bangsa. Kesejahteraan materiil suatu bangsa banyak sekali tergantung pada 

kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi; 

(2) Bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata 

pelajaran yang melatih/mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk dapat 

mencari dan menyelidiki suatu permasalahan; (3) Bila IPA diajarkan melalui 

percobaan-percobaan ynag dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA merupakan 

bukanlah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka; (4) Mata 

pelajaran IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu dapat membentuk 

kepribadian anak secara keseluruhan.  

 

2.1.1.2 Keterampilan Proses dalam Pengajaran IPA di Sekolah Dasar 

Keterampilan proses penting untuk diajarkan kepada siswa karena sebagai 

bekal dalam kehidupannya pada masa akan datang agar selain bangsa ini pandai 

menggunakan IPA tetapi juga dapat memproduksi IPA. Keterampilan-

keterampilan proses itu adalah: 

1) Keterampilan mengobservasi (mengamati), yaitu meliputi kemampuan untuk 

dapat membedakan, menghitung, dan mengukur termasuk mengukur suhu, 

panjang, luas, berat, dan waktu 

2) Keterampilan mengklasifikasi, yang meliputi menggolong-golongkan atas 

dasar aspek-aspek tertentu, mengurutkan atas dasar aspek tertentu, serta 

kombinasi antara menggolongkan dan mengurutkan 

3) Keterampilan menginterpretasi, termasuk menginterpretasi data, grafik, 

maupun mencari pola hubungan yang terdapat dalam pengolahan data 

4) Keterampilan memprediksi, termasuk membuat ramalan atas dasar 

kecenderungan yang terdapat dalam pola data yang telah dicapai 

5) Keterampilan membuat hipotesis, meliputi kemampuan berpikir deduktif 

dengan menggunakan konsep-konsep, teori-teori maupun hukum-hukum IPA 

yang telah dikenal 
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6) Keterampilan mengendalikan variabel, yaitu upaya untuk mengisolasi 

variabel yang tidak diteliti sehingga adanya perbedaan pada hasil eksperimen 

adalah dari variabel yang diteliti 

7) Keterampilan merencanakan dan melakukan penelitian, eksperimen yang 

meliputi penetapan masalah, membuat hipotesis, dan menguji hipotesis 

8) Keterampilan menyimpulkan atau inferensi, yaitu kemampuan menarik 

kesimpulan dari pengilahan data 

9) Keterampilan menerapkan atau aplikasi, atau menggunakan konsep atau hasil 

penelitian ke dalam perikehidupan dalam masyarakat. 

10) Keterampilan mengkomunikasikan, yaitu kemampuan siswa untuk dapat 

mengkomunikasikan pengetahuannya, hasil pengamatan, maupun hasil 

penelitiannya kepada orang lain baik secara lisan maupun secara tertulis. 

2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Wina Sanjaya (2008:194), model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan / 

tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang 

kemampuan akademis, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). 

Menurut Jacobsen (2009:230), pembelajaran kooperatif merupakan istilah 

umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik 

kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Persamaan dari strategi ini adalah 

bahwa siswa bekerja bersama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran. 

Menurut Djamarah (2010:356), pembelajaran kooperatif adalah sistem 

kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk dalam struktur ini 

adalah saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerja, dan proses kelompok. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi pengajaran yang dirancang dengan 

mengelompokkan siswa menjadi kelompok / tim kecil yang terdiri dari empat 
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sampai enam siswa yang mempunyai latar belakang berbeda-beda (heterogen) 

dengan tujuan untuk mendidik kerjasama dan interaksi antar siswa. 

2.1.2.1 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson dan Johnson (1984)  dalam Djamarah (2010:359) ciri-

ciri pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Terdapat saling ketergantungan yang positif di antara anggota kelompok 

2) Dapat dipertanggungjawabkan secara individu 

3) Heterogen 

4) Berbagi kepemimpinan 

5) Berbagi tanggungjawab 

6) Menekankan pada tugas dan kebersamaan 

7) Membentuk keterampilan sosial 

8) Peran guru mengamati proses belajar siswa 

9) Efektivitas belajar tergantung pada kelompok  

2.1.2.2 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Djamarah (2010:359), strategi pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran seperti 

yang disarikan dalam Ibrahim, dkk (2000:78) sebagai berikut: 

1) Pembelajaran kooperatif tidak hanya meliputi berbagai macam tujuan sosial, 

tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik. Strategi ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit serta dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar 

akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

2) Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, 

kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Strategi ini memberikan 

peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja 

saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu 

sama lain.. 
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3) Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa 

keterampilan kerja sama, sosial, dan kolaborasi.  

2.1.2.3 Keterampilan Kooperatif Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Djamarah (2010:359) pembelajaran kooperatif mempelajari 

tentang keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. 

Fungsi keterampilan ini adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas.  

Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim, dkk (2000:47), antara lain: 

1) Keterampilan-keterampilan Sosial 

 Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial 

berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang 

lain.  

2) Keterampilan Berbagi 

 Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Komplikasi ini 

dapat mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran 

pembelajaran kooperatif. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan 

secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain 

atau terhadap kelompok mereka. 

3) Keterampilan Berperan Serta 

 Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok, siswa lain 

tidak mau atau tidak dapat berperan serta. Siswa yang tersisih seperti siswa 

pemalu adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta 

dalam kegiatan kelompok. 

4) Keterampilan-keterampilan Komunikasi 

 Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif 

apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Empat 

keterampilan komunikasi yang perlu guru ajarkan kepada siswa agar 

memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok adalah mengulang 

kalimat sendiri, memberikan perilaku, memberikan perasaan, dan mengecek 

kesan. 
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5) Keterampilan-keterampilan Kelompok 

 Anggota-anggota di dalam kelompok secara individu merupakan orang yang 

baik dan memiliki keteampilan sosial. Sebelum siswa dapat belajar secara 

efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif, mereka harus belajar 

tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan 

mereka.  

 

2.1.2.4 Prosedur Pembelajaran Kooperatif  

Pada dasarnya, prosedur pembelajaran kooperatif ada empat tahap yaitu: 

1) Penjelasan materi 

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi 

pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap 

ini adalah pemahaman siswa terhadap  pokok materi pelajaran. 

2) Belajar dalam kelompok 

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi 

pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya 

masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Pengelompokan dalam SPK 

(Strategi Pembelajaran Kooperatif) bersifat heterogen.  

3) Penilaian  

Penilaian dalam SPK dapat dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis 

dilakukan baik secara individual maupun kelompok. 

4) Pengakuan tim 

Pengakuan tim (team recognition) adalah penetapan tim yang dianggap 

paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan 

penghargaan atau hadiah. Diharapkan dengan pengakuan tim dan pemberian 

hadiah dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan 

motivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka. 

 

2.1.2.5 Peran Guru Selama Pembelajaran Kooperatif 

Ketika siswa belajar dalam kelompok kooperatif, peran guru hanyalah 

sebagai fasilitator. Ketika semua berjalan lancar, guru hendaknya berkeliling dan 
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mengamati bagaimana tim bekerja (Jasmine 2007:144-145). Selain itu, peran guru 

selama pembelajaran kooperatif perlu campur tangan dalam situasi-situasi berikut: 

1) Membawa kelompok kembali kepada target jika mereka kelihatan bergeser, 

kabur, dan sangsi dengan apa yang dilakukan 

2) Memberikan umpan balik segera kepada kelompok tentang seberapa jauh 

mereka memperoleh kemajuan dalam tugas atau aktivitas yang dilakukan 

3) Menjelaskan sesuatu yang (kurang atau belum jelas) atau memberikan 

informasi lanjut pada keseluruhan kelas setelah mengamati adanya kesulitan 

umum dalam penguasaan materi 

4) Membeantu pengembangan keterampilan sosial melalui penghargaan-pujian 

dan refleksi kelompok (berkaca-diri) 

5) Mendorong dan memotivasi kelompok tentang bagaimana mereka 

memperoleh kemajuan dalam tugasnya atau memberi selamat kepada mereka 

jika mereka mengalami kemajuan yang baik dalam tugasnya. 

2.1.2.6 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Djamarah (2010:366-377) tidak ada satu pun strategi 

pembelajaran yang paling baik di antara strategi pembelajaran yang lain. 

Demikian halnya dengan strategi pembelajaran kooperatif. Ada sejumlah 

kelebihan dan kelemahan dimilikinya. 

a) Kelebihan dari strategi pembelajaran kooperatif adalah : 

1) Siswa berkelompok sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. 

2) Optimalisasi partisipasi siswa 

3) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi 

dengan pasangan dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi 

4) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswabuntuk berbagi 

dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur 

5) Meningkatkan penerimaan 
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6) Meningkatkan hubungan positif 

7) Motivasi intrinsik makin besar 

8) Percaya diri yang tinggi 

9) Prilaku dalam tugas lebih 

10) Sikap yang baik terhadap guru dan sekolah 

11) Siswa bertanggungjawab dengan belajarnya  

12) Siswa mengartikan “apa yang guru bicarakan” kepada “apa yang 

dikatakan siswa” untuk pekerjaan rumah mereka 

13) Siswa meningkat “dalam kolaborasi kognitif”. Mereka mengorganisasi 

pikirannya untuk menjelaskan idenya kepada teman-teman sekelas 

mereka. 

b) Kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat 

menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah 

2) Dapat terjadi siswa yang sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai 

tanpa memiliki pemahaman yang memadai 

3) Pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang 

berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. 

Kekurangan-kekurangan seperti yang telah disebutkan dapat diatasi 

dengan solusi seperti berikut: 

1) Guru memberikan pengarahan kepada siswa agar semua anggota kelompok 

harus aktif dalam kegiatan diskusi. Pemberian penghargaan kepada kelompok 

yang kerjasamanya baik dan semua anggota kelompok aktif juga dapat 

mengatasi siswa minder dan pasif. Dengan begitu siswa akan berlomba-

lomba untuk aktif dalam kegiatan diskusi.  

2) Guru memberikan peringatan kepada siswa tidak boleh menyalin pekerjaan 

siswa lain. Setiap siswa harus memperhatikan kegiatan yang dilakukan dalam 

diskusi dengan sungguh-sungguh sehingga siswa dapat memahami 

permasalahan yang sedang didiskusikan. 
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3) Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru mempersiapkan pembagian 

kelompok dan tempat duduk yang akan digunakan dalam kegiatan diskusi 

sehingga siswa tidak perlu lagi mengatur tempat duduk. 

2.1.2.7 Tipe-tipe dalam Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Arends dkk. (2007), beberapa tipe dalam model pembelajaran 

kooperatif antara lain : 

1) Students Teams Achievement Devision (STAD) 

2) Tim ahli (Jigsaw) 

3) Investigasi Kelompok (Teams Games Tournament atau TGT) 

4) Pendekatan Struktural yang meliputi Think Pair Share (TPS) dan Numbered 

Head Together (NHT) 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti memilih untuk menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) karena dianggap 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar  IPA. 

2.1.3 Pengertian TPS (Think Pair Share) 

Menurut Kagan (1994), Think Pair Share adalah strategi kerja kelompok 

yang meminta siswa individual di dalam pasangan belajar untuk pertama-tama 

menjawab pertanyaan dari guru dan kemudian berbagi jawaban itu dengan 

seorang rekan. (dalam Eggen, 2012:134) 

Menurut Lyman (1981), Think Phair Share merupakan strategi 

pembelajaran dimana ketika guru menyampaikan pelajaran kepada kelas, para 

siswa duduk berpasangan dengan timnya masing-masing. Guru memberikan 

pertanyaan kepada kelas. Siswa diminta untuk memikirkan (think) sebuah jawaban 

dari mereka sendiri, lalu berpasangan (pair) dengan pasangannya untuk mencapai 

sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya, guru meminta para siswa untuk 

berbagi (share) jawaban yang telah mereka sepakati dengan seluruh kelas. (dalam 

Slavin, 2005:257) 

Menurut Jacobsen dkk (2009:234), Think Phair Share adalah salah satu 

strategi kerja kelompok di mana guru mengajukan pertanyaan rutin, tetapi 

daripada memanggil satu per satu siswa, guru meminta seluruh kelas untuk 
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berpikir tentang jawabannya (aspek „berpikir‟/think) dan mendiskusikannya 

dengan rekan atau pasangan mereka (aspek „berpasangan‟/pair), setelah beberapa 

saat, guru meminta satu orang dari tiap pasangan atau beberapa dari pasangan 

untuk mendiskusikan pemikirannya dengan seluruh siswa yang ada di kelas 

(aspek „berbagi‟/share).  

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

Think Phair Share adalah salah satu strategi mengajar yang diawali dengan guru 

memberikan sebuah pertanyaan untuk dipikirkan siswa kemudian meminta siswa 

untuk mendiskusikan jawaban dengan pasangannya, setelah itu meminta salah 

satu dari kelompok atau beberapa siswa dari kelompok untuk berbagi jawaban 

yang mereka sepakati kepada siswa sekelas.  

Menurut Eggen & Kauchak (2012:134), Think Phair Share merupakan 

model pembelajaran yang efektif karena : 

a) Strategi ini mengandung respons dari semua orang di dalam kelas dan 

menempatkan semua siswa ke dalam peran-peran yang aktif secara kognitif 

b) Strategi ini mengurangi kecenderungan “penumpangan gratisan”, yang bisa 

menjadi masalah saat menggunakan kerja kelompok karena setiap anggota 

dari pasangan diharapkan untuk berpartisipasi 

c) Strategi ini mudah direncanakan dan ditetapkan. 

 

2.1.3.2 Langkah-langkah Think Phair Share 

Langkah-langkah Think Phair Share menurut Hanafiah & Suhana 

(2009:46), antara lain : 

a) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai 

b) Peserta didik diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang 

disampaikan guru 

c) Peserta didik diminta untuk berpasangan dengan teman sebelahnya 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikirannya masing-masing 

d) Guru memimpin pleno kecil diskusi, setiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya 
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e) Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa 

f) Guru memberi kesimpulan 

g) Penutup. 

Langkah-langkah Think Phair Share menurut Arends dkk. (2008:15-16), 

antara lain : 

1) Thinking (berpikir) : guru mengajukan sebuah pertanyaan atau isu yang 

terkait dengan pelajaran dan meminta siswanya untuk menggunakan waktu 

satu menit untuk memikiran sendiri tentang jawaban untuk isu tersebut. Siswa 

perlu diajari bahwa berbicara tidak menjadi bagian dari waktu berpikir. 

2) Pairing (berpasangan) : setelah itu guru meminta siswa untuk berpasang-

pasangan dan mendiskusikan segala yang sudah mereka pikirkan. Interaksi 

selama periode ini dapat berupa saling berbagi jawaban bila pertanyaan yang 

diajukan atau berbagi ide bila sebuah isu tertentu diidentifikasi. Biasanya, 

guru memberikan waktu lebih dari empat atau lima menit untuk berpasangan. 

3) Sharing (berbagi) : dalam langkah terakhir ini, guru meminta pasangan-

pasangan siswa untuk berbagi sesuatu yang sudah dibicarakan bersama 

pasangannya masing-masing dengan seluruh kelas. Lebih efektif bagi guru 

untuk berjalan mengelilingi ruangan, dari satu pasangan ke pasangan lain 

sampai sekitar seperempat atau separuh pasangan berkesempatan melaporkan 

hasil diskusi mereka. 

2.1.4 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2002:22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. 

Menurut Hamalik (2001:159), hasil belajar menunjukkan kepada prestasi 

belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat 

perubahan tingkah laku siswa. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:36) hasil belajar adalah hasil yang 

ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan 

nilai tes yang diberikan guru. 
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Menurut Wina Sanjaya (2008:13), hasil belajar berkaitan dengan 

pencapaian dalam memperoleh keamampuan sesuai dengan tujuan khusus yang 

direncanakan. Dengan demikian, tugas utama guru adalah merancang instrumen 

yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, guru dapat 

mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran. 

Sedangkan menurut Uno (2008:213), hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi 

seseorang dengan lingkungannya. Hasil belajar memiliki beberapa ranah atau 

kategori dan secara umum merujuk kepada aspek pengetahuan , sikap, dan 

keterampilan. 

Hasil belajar yang nampak dari kemampuan yang diperoleh siswa, 

menurut Gagne dapat dilihat dari lima kategori, yaitu keterampilan intelektual 

(intelectual skills), informasi verbal (verbal information), strategi kognitif 

(cognitive strategies), keterampilan motorik (motor skills), dan sikap (attitudes). 

Dalam kegiatan belajar mengajar, keterampilan intelektual dapat dilihat ketika 

siswa menggunakan simbol untuk berinteraksi dengan lingkungan. Informasi 

verbal dapat dilihat ketika siswa menyatakan suatu konsep atau pengertian. 

Strategi kognitif digunakan ketika memcahkan suatu masalah dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Keterampilan motorik digunakan ketika 

menggunakan perkakas atau alat-alat tertentu. Kemudian sikap digunakan untuk 

memilih perbuatan atau perilaku tertentu. Dari lima kategori yang telah 

disebutkan, tiga diantaranya yang berada pada urutan pertama, yaitu informasi 

verbal, keterampilan intelektual, dan strategi kognitif dapat disejajarkan dengan 

kemampuan dalam ranah kognitif sebagaimana yang ada dalam taksonomi Bloom. 

Sementara itu, Bloom dalam taksonominya terhadap hasil belajar pada 

tiga ranah atau kawasan, yaitu (1) ranah kognitif (cognitive domain), (2) ranah 

afektif (affective domain), dan (3) ranah psikomotorik (motor skills domain). 

Kawasan kognitif mengacu pada respons intelektual, seperti pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Ranah afektif mengacu pada 
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respons sikap, sedangkan ranah psikomotor berhubungan dengan perbuatan fisik. 

(dalam Uno, 2008:210-211) 

Berdasarkan beberapa pengertian dan uraian tentang hasil belajar, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa sesuai 

dengan tujuan khusus yang sudah direncanakan setelah menerima pengalaman 

belajar dan dapat diukur melalui tes yang diberikan guru, serta dapat dilihat dari 

perubahan perilakunya. 

 

2.1.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Menurut Sabri (2007:45), hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi 

oleh dua faktor utama yakni faktor dari lingkungan. Faktor yang datang dari diri 

siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar 

sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukakan 

oleh Clark bahwa hasil belajar siswa di sekolah 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, dan faktor fisik dan psikis. Siswa harus merasakan 

adanya sesuatu kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Ia harus berusaha 

mengerahkan segala upaya untuk mencapainya. 

Sungguhpun demikian hasil yang dapat diraih masih juga bergantung dari 

lingkungan. Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar dirinya yang dapat 

menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan 

belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas 

pengajaran. Yang dimaksud kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau 

efektif tidaknya proses belajar-mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran. Oleh 

sebab itu, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 

pengajaran.  

Faktor kemampuan siswa dan kualitas pengajaran, mempunyai hubungan 

dengan hasil lurus belajar siswa. Artinya, semakin tinggi kemampuan siswa dan 

kualitas pengajaran, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 



19 

 

2.2 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) 

terhadap Hasil Belajar 

Model pembelajaran Kooperatif tipe Think Phair Share adalah model 

pembelajaran berkelompok dengan strategi mengajar yang diawali dengan guru 

memberikan sebuah pertanyaan untuk dipikirkan seluruh siswa secara individu, 

kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan jawaban dengan pasangannya. 

Setelah itu meminta salah satu dari kelompok atau beberapa siswa dari kelompok 

untuk berbagi jawaban yang mereka sepakati kepada siswa sekelas. 

Model Kooperatif tipe Think Phair Share dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan model Kooperatif 

tipe Think-Phair-Share menuntut siswa untuk dapat memikirkan pemecahan dari 

masalah yang telah diberikan guru. Siswa dapat berlatih berpikir kreatif untuk 

memecahkannya. Kegiatan berkelompok dalam model ini dapat mengembangkan 

sikap sosialnya dengan siswa lain dalam satu kelompoknya. Selain itu dengan 

kegiatan memberikan informasi dari hasil diskusi kelompok dapat 

mengembangkan sikap berbagi terhadap orang lain. 

Melalui kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, maka pembelajaran akan 

lebih bermakna. Siswa akan mudah mengingat dan memahami terhadap materi 

yang sudah diperoleh. Ingatan itu pun akan tersimpan lama  di dalam pikiran (long 

memory). Dengan model ini juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar, karena 

dengan siswa mengingat terhadap materi yang diperoleh maka siswa juga dapat 

mengerjakan soal tes dengan mudah. Sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat dan mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). 

 

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang bekaitan dengan model pembelajaran kooperatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Stevanus Oki Rudy Susanto dengan 

judul “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”. Jenis penelitian 
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ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas IV 

SD Negeri Sinduagung Selomerto Wonosobo. Model PTK yang digunakan adalah 

model Kemmis dan Targat dengan dua siklus dan langkah-langkah mulai dari 

perencanaan, implementasi dan observasi, dampai dengan refleksi. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa dari 31 siswa diperoleh hasil skor tes pada pembelajaran non 

TPS ada 18 siswa belum tuntas (58,06%) dengan rata-rata kelas 54,51. Pada siklus 

I ada 26 siswa telah tuntas (83,72%) dengan rata-rata kelas 67,74 dan pada siklus 

II ada 30 siswa telah tuntas (96,78%) dengan rata-rata kelas 80,96. Jadi ada 

peningkatan hasil belajar sebesar 28,72% dari kondisi pra siklus (awal) ke siklus I 

dan 13,06% pada siklus II. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar IPS Bagi 

Siswa Kelas IV SD Negeri Sinduagung Selomerto Wonosobo Semester II Tahun 

2009/2010. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Danang 

Puswosaputro dengan judul “Efektifitas Penggunaan Metode Coopertive Learning 

Tipe Think-Pair-Share Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran IPA Kelas V 

di SD Negeri 3 Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 

2010/2011”. Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksperimen Design. Desain ini 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel luar yang mempengaruhi eksperimen yang dilakukan pada 

siswa kelas V SD Negeri 3 Bangsri sebagai kelas Eksperimen, pembelajaran 

menggunakan metode cooperative learning tipe think-pair-share dan siswa kelas 

V SD Negeri 1 Bangsri sebagai kelas kontrol pembelajaran yang menggunakan 

metode konvensional. Dengan melihat group statistics, dari hasil nilai post-test, 

untuk kelas eksperimen memiliki means 69,71 dan pada kelompok kontrol 

memiliki nilai means 59,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai means kelas 

eksperimen lebih tinggi, oleh sebab itu penggunaan metode cooperative learning 

tipe think-pair-share efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 3 

Bangsri tahun pelajaran 2010/2011.  
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2.4 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang Semester II mengalami kegagalan. Hal tersebut terlihat dari hasil 

ulangan yang mereka peroleh. Hal itu disebabkan karena proses pembelajaran 

yang dilakukan guru secara konvensional atau hanya berpusat pada guru sehingga 

siswa siswa mudah jenuh dan kurang aktif ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Agar hasil belajar IPA kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang Semester II dapat meningkat maka yang harus dilakukan 

guru adalah memilih model dan metode yang tepat untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran nanti. Salah satu model yang tepat adalah menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) berbantu alat peraga. Model 

pembelajaran ini dianggap efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA 

karena strategi ini mengandung respons dari semua orang di dalam kelas dan 

menempatkan semua siswa ke dalam peran-peran yang aktif secara kognitif; 

mengurangi kecenderungan “penumpangan gratisan”, yang bisa menjadi masalah 

saat menggunakan kerja kelompok karena setiap anggota dari pasangan 

diharapkan untuk berpartisipasi; dan mudah direncanakan dan ditetapkan. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada mata pelajaran 

IPA tentang Cahaya dan Sifat-Sifatnya, diharapkan nantinya siswa tidak mudah 

jenuh dan aktif sehingga hasil belajar IPA kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang Semester II dapat meningkat. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada bagan 2.1. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Siswa tidak dapat 

menemukan 

gagasan sendiri. 

 

Diterapkan model 

pembelajaran TPS  

Menurut Eggen (2012:134), Think Phair Share merupakan model 

pembelajaran yang efektif karena : 

a. Strategi ini mengandung respons dari semua orang di dalam kelas dan 

menempatkan semua siswa ke dalam peran-peran yang aktif secara kognitif. 

b. Strategi ini mengurangi kecenderungan “penumpangan gratisan”, yang bisa 

menjadi masalah saat menggunakan kerja kelompok karena setiap anggota dari 

pasangan diharapkan untuk berpartisipasi. 

c. Strategi ini mudah direncanakan dan ditetapkan. 

Guru kurang 

memaksimalkan 

kegiatan siswa. 

 

Hasil belajar IPA 

siswa di bawah 

nilai KKM (≥65). 

 

 

Siswa antusias dan 

lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

 

 

Pembelajaran 

menggunakan metode 

konvensional. 

 

 

Hasil belajar IPA siswa 

meningkat di atas nilai 

KKM (≥65). 

 

Kegiatan 

pembelajaran 

lebih bermakna. 
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2.5 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

tipe TPS (Think Pair Share) berbantu alat peraga dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA Kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


