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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Hakikat Pembelajaran Matematika 

Ibrahim dan Suparni (2012) menyatakan bahwa orang awam umumnya 

hanya akrab dengan matematika elementer yang disebut aritmatika atau ilmu 

hitung. Ilmu tentang berbagai bilangan yang bisa langsung diperoleh dari 

bilangan-bilangan bulat 0,1,-1,2,-2 dan seterusnya melalui beberapa operasi dasar 

adalah pengertian aritmatika. 

Selanjutnya diungkapkan 6 hal tentang matematika yaitu: 

1. Matematika sebagai Ilmu Deduktif. Kebenaran dalam generalisasi 

matematika harus dapat dibuktikan secara umum atau deduktif. 

2. Matematika sebagai Pola Hubungan. Matematika sering mempelajari tentang 

keseragaman seperti keterurutan dan keterkaitan pola-pola. 

3. Matematika sebagai Bahasa. Bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-

simbol, lambing-lambang, kata-kata, dan kalimat-kalimat yang disusun 

menurut aturan tertentu. Dengan begitu matematika yang merupakan 

sekumpulan simbol yang memiliki makna dapat digolongkan sebagai bahasa. 

4. Matematika sebagai Ilmu tentang Struktur yang Terorganisasikan. 

Matematika berkembang dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang 

didefinisikan, ke aksioma atau postulat, ke teorema. 

5. Matematika sebagai Seni. Matematika mengandung unsur keteraturan, 

keruntutan, dan konsisten di dalamnya sehingga matematika dapat dikatakan 

sebagai seni. 

6. Matematika sebagai Aktifitas Manusia. Seringkali matematika dianggap 

sebagai limu yang jauh dari kehidupan. Pada kenyataannya matematika 

adalah hasil karya manusia dan dapat dikatakan bahwa matematika adalah 

kebudayaan manusia. 

Menurut Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, matematika 

perlu  diberikan mulai dari Sekolah Dasar agar semua peserta didik dapat berfikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif dan juga dapat bekerja sama. 
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Kemampuan-kemampuan itu diperlukan oleh setiap peserta didik agar dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi agar 

dapat bertahan dalam persaingan hidup yang makin kompetitif selalu berubah dan 

tidak pasti. 

Ruang lingkup mata pelajaran Matematika SD yang dicantumkan di 

Permendiknas No 22 Tahun 2006 meliputi: 

1. Bilangan 

2. Geometri dan Pengukuran 

3. Pengolahan Data 

Standar kompetensi matematika kelas V SD meliputi: 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam 

pemecahan masalah. 

3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

4. Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Dalam penelitian ini digunakan standar kompetensi ke 6 yaitu memahami 

sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. Kompetensi dasar yang terdapat di 

dalam standar kompetensi 6 yaitu: 

6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 

6.3. Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana. 

6.4. Menyelidiki sifat-sifat kebangunan dan simetri. 

6.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun 

ruang sederhana. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar dijadikan sebagai arah dan 

landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 
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Dalam Permendiknas tersebut diungkapkan bahwa pengajaran matematika 

memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep 

matematika yaitu dengan menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. Peserta didik diharapkan dapat menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat yaitu dengan melakukan manipulasi matematika 

dalam melakukan generalisasi, menyusun bukti, atau pun dalam menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. Peserta didik diharap dapat memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperolehnya. 

Siswa diharap dapat mengkomunikasikan gagasannya dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Peserta didik 

juga diharapkan dapat memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupannya, yaitu dengan memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki 

perhatian, minat dalam mempelajari matematika, dan juga diharapkan siswa dapat 

memiliki sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Tujuan-tujuan 

mempelajari matematika yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa semua 

mengarah pada masalah. Pembelajaran matematika seharusnya menggunakan 

model pembelajaran yang menggunakan permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Pemendiknas No 22 Tahun 2006 juga mengungkapkan bahwa dalam 

setiap kegiatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi. Dengan pengajuan masalah, secara perlahan 

siswa dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Maka dari itu dalam 

mengajarkan matematika, tentunya menggunakan model-model pembelajaran 

yang sesuai yaitu model-model pembelajaran yang menggunakan dasar masalah. 

Model model yang menggunakan pemasalahan diantaranya adalah Problem Based 

Learning, Problem Solving, Problem Based Introduction, dan Controversial 

Issues. 

Sholomo Sharan (2012: 411) mengungkapkan bahwa adalah hal yang 

wajar dan tidak mengejutkan jika banyak siswa dan orang dewasa yang berusaha 

menghindari bahkan takut dengan matematika. Siswa dan juga orang dewasa itu 
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seringkali percaya bahwa sedikit orang berbakat yang bisa meraih kesuksesan 

dalam matematika. Selanjutnya dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

menempati tempat utama dalam pembelajaran matematika, karena dalam 

pembelajaran kooperatif, semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk 

dapat berhasil dalam matematika. Interaksi dalam kelompok membantu setiap 

siswa untuk dapat mempelajari konsep dan strategi yang digunakan untuk 

memecahkan masalah. Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat berbagai 

metode diantaranya Student Team Learning, Student Team-Achievment Division, 

Teams-Games-Tournaments, Jigsaw, Learning Together, Cooperative Learning 

Structures, Group Investigation, Complex Instruction, Team Accelerated 

Instructiom, Cooperative Integrated Reading and Composition, Structured Dyadic 

Methods, Spontaneous Group Discussion, Numbered Heads Together, Team 

Product, Cooperative Review, Think-Pair-Share, Discussion Group dan Group 

Project. 

Selanjutnya dibahas lebih mendalam tentang model pembelajaran Problem 

Based Learning dan model pembelajaran Kooperatif Think Pair Share, karena 

pada penelitian ini akan dicari perbedaannya untuk pembelajaran matematika. 

2.2. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

2.3.1. Pengertian Problem Based Learning 

John R. Savery (2006: 2) mengungkapkan Problem Based Learning adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang telah digunakan selama lebih dari 30 tahun 

dan pendekatan ini berpusat pada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk 

melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, dan menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. 

M. Taufiq Amir (2010: 12) mengungkapkan Problem Based Learning 

adalah metode yang banyak diadopsi untuk menunjang pendekatan pembelajaran 

learner center. Kokom Komalasari (2010:58-59) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk membuat siswa berpikir kritis dan 

mampu mengembangkan ketrampilan dalam memecahkan masalah dan juga untuk 

mendapatkan pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. 
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Selanjutnya dikatakan dalam PBL siswa dilibatkan dalam memecahkan satu 

masalah dengan menggabungkan konsep dan pengetahuan siswa dalam berbagai 

disiplin ilmu. Di dalam strategi ini terdapat pengumpulan dan penyatuan 

informasi dan juga mempresentasikan penemuan. 

Tan, Wee & Kek (dalam M. Taufiq Amir, 2009:12) menyebutkan bahwa 

PBL memiliki ciri-ciri seperti pembelajaran dimulai dengan pemberian ‘masalah’, 

biasanya ‘masalah’ memiliki konteks dengan dunia nyata, pemelajar secara 

berkelompok aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi kesenjangan 

pengetahuan mereka, mempelajari dan mencari sendiri materi yang terkait dengan 

‘masalah’, dan melaporkan solusi dari ‘masalah’. 

2.3.2. Karakteristik Model Problem Based Learning 

M. Taufiq Amir (2010: 27) menyatakan ada 6 manfaat yang didapat dari 

penggunaan PBL yaitu : 

a. Membuat siswa menjadi lebih lama mengingat dan meningkat pemahamanya 

atas materi yang diajarkan 

b. Membuat fokus siswa lebih meningkat pada pengetahuan yang relevan 

c. Siswa terdorong untuk berfikir 

d. Membuat siswa untuk bekerja tim, berlatih kepemimpinan, dan meningkatkan 

keterampilan sosial 

e. Membangun kecakapan belajar (life-long learning skills) 

f. Memotifasi pemelajar 

Warsono dan Hariyanto mengemukakan kekuatan dari PBL yaitu : 

a. Siswa menjadi terbiasa menghadapi masalah 

b. Memumpuk solidaritas karena siswa terbiasa berdiskusi kelompok 

c. Mengakrabkan guru dan siswa 

d. Membiasakan siswa menggunakan metode eksperimen 

2.3.3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

M Taufiq Amir (2010:24-25) beliau mengemukakan ada 7 langkah Proses 

PBL yaitu: 

1. Langkah 1 mengklarifikasi masalah dan konsep 

2. Merumuskan masalah 
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3. Menganalisis masalah 

4. Menata gagasan secara sistematis 

5. Menentukan tujuan pembelajaran 

6. Mencari informasi 

7. Mensintesis dan menguji informasi baru 

Warsono dan Hariyanto (2013: 149) mengemukakan pandangan Savoie 

dan Houghes (1994) tentang kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses 

pembelajaran berbasis masalah yaitu : 

1. Identifikasi suatu masalah yang cocok bagi para siswa. 

2. Kaitkan masalah tersebut dengan konteks dunia siswa sehingga siswa siswi 

dapat menghadirkan suatu kesempatan otentik. 

3. Organisasikan pokok bahasan di sekitar masalah sebisa mungkin jangan 

dikaitkan dengan bidang studi. 

4. Beri kesempatan pada siswa untuk mendefinisikan sendiri pengalaman belajar 

mereka serta dalam perencanaan penyelesaian masalah. 

5. Dorong untuk menimbulkan kolaborasi dengan pembentukan kelompok 

belajar 

6. Memberikan dukungan kepada semua siswa untuk mendemonstrasikan hasil 

pembelajaran yang telah mereka lakukan. 

Warsono dan Hariyanto (2013: 150) mengemukakan tentang sintaks PBL 

meliputi : 

1. Orientasi siswa kepada masalah 

2. Mendefinisikan masalah 

3. Memandu infestigasi mandiri maupun kelompok 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan karya 

5. Refleksi dan penilaian. 

Warsono dan Hariyanto (2013: 149) mengemukakan pandangan Arends 

tentang sintaks PBL yaitu: 

1. Fase 1 : Melakukan orientasi masalah pada siswa 

2. Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

3. Fase 3 : Mendukung Kelompok Infestigasi 
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4. Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya 

5. Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah 

Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah menurut pandangan 

Arends karena dianggap jelas dan lengkap sebab dimulai dari orientasi masalah 

hingga evaluasi proses penyelesaian masalah yang sudah dilakukan. 

1. Fase 1 : Melakukan orientasi masalah pada siswa. Guru menyajikan 

permaslahan, membahas tujuan pembelajaran, menjelaskan kebutuhan dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, dan memotivasi siswa agar lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

2. Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar atau penyelidikan untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

3. Fase 3 : Mendukung Kelompok Infestigasi. Guru memberikan dorongan 

kepada peserta didik untuk memperoleh informasi yang tepat, melaksanakan 

penyelidikan, dan mencari penjelasan solusi. 

4. Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya. 

Membantu peserta didik merencanakan produk yang relevan, seperti laporan, 

rekaman video, dan sebagainya untuk keperluan penyampaian hasil. 

5. Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. 

Membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses 

yang mereka lakukan. 

2.3.4. Analisis Komponen 

Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun dalam bukunya Models of 

Teaching (2009:104-105) mengungkapkan bahwa sintak adalah penggambaran 

struktur-struktur suatu model – elemen-elemen atau tahap-tahap yang paling 

penting dan bagaimana keduannya digunakan secara bersama-sama. Guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran terus menggerakan model tersebut dengan 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk membimbing siswa dari tahap 

kegiatan satu ke kegiatan berikutnya. 
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2.2.4.1. Sintakmatik 

Struktur atau model Problem Based Learning menurut Bruce Joyce, 

Marsha Weil, dan Emily Calhoun dalam bukunya Models of Teaching (2009:206-

208) yaitu tahap pertama menghadapkan pada masalah atau dalam sintak Probel 

Based Learning yang pertama melakukan orientasi masalah kepada siswa dan 

sintak kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Dalam tahap pertama ini, 

guru diharuskan untuk menyajikan situasi permasalahan dan juga menjelaskan 

prosedur-prosedur penelitian yang dilakukan kepada siswa. Permasalahan ini 

dapat disajikan dengan menjelaskan alat dan bahan, dapat juga dengan 

menyampaikan cerita atau menampilkan video kepada siswa. Guru membimbing 

siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan pembelajaran agar sesuai 

dengan pemecahan masalah yang diharapkan. 

Sintak Problem Based Learning yang ketiga yaitu mendukung kelompok 

infestigasi merupakan tahap ke dua dan tahap ke tiga. Tahap kedua yaitu 

pengumpulan data verifikasi dalam tahap ke dua ini, siswa mengumpulkan 

informasi tentang suatu peristiwa yang mereka lihat atau alami. Tahap ketiga yaitu 

pengumpulan data eksperimentasi di dalam tahap ini, siswa memperkenalkan 

elemen-elemen baru ke dalam situasi permasalahan untuk mengetahui 

mungkinkah terjadi hal lain, ketika data penelitian mereka di uji coba dengan cara 

yang berbeda. 

Tahap keempat mengolah, memformulasi suatu penjelasan dalam sintak 

Problem Based Learning, tahap ini masuk ke sintak ke empat yaitu 

mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya. Tahap ke empat 

ini, guru meminta siswa mengolah data  dan merumuskan suatu penjelasan. Guru 

membantu siswa dalam perencanaan dan perwujudan artefak yang sesuai dengan 

tugas yang diberikan misalnya laporan, video, dan model-model, juga membantu 

siswa saling berbagi satu sama lain terkait hasil karyanya. 

Tahap kelima yaitu analisis proses penelitian, dalam sintak Problem Based 

Learing, yaitu sintak ke lima menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian 

masalah. Dalam tahap ini, siswa diminta menganalisis proses penelitian mereka. 
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Guru membantu siswa dalam melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikan 

mereka dan juga proses-proses pembelajaran yang telah dilakukannya. 

Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun dalam bukunya Models of 

Teaching (2009:209) mengungkapkan bahwa sistem sosial yang digunakan adalah 

sistem sosial yang bersifat kooperatif dan ketat. 

2.2.4.2. Peran/Tugas Guru 

Peran dan tugas guru yang paling penting adalah pada tahap ke dua hingga 

ke tiga. Pada tahap ke dua guru membantu siswa untuk meneliti, bukan untuk 

melakukan penelitian untuk siswa. Jika diperlukan, Guru dapat menjaga arah 

penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan agar kelompok terfokus pada 

peristiwa-peristiwa atau permasalahan tertentu. Tugas guru adalah mengarahkan 

penelitian pada proses penyelidikan itu sendiri. 

2.2.4.3. Sistem Pendukung 

Dalam pelaksanaan Problem Based Learning, diperlukan dukungan-

dukungan yang optimal, seperti seperangkat bahan atau materi, diperlukan 

seorang guru yang memahami proses intelektual dan strategi penelitian, dan juga 

diperlukan materi-materi sumber yang dapat menopang suatu permasalahan. 

2.2.4.4. Dampak-Dampak Instruksional dan Pengiring 

Dampak instruksional adalah dampak atau hasil dari suatu pembelajaran 

yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan siswa kepada tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Dampak instruksional yang didapatkan dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Problem Based Learning 

adalah proses-proses yang melibatkan kegiatan observasi, pengumpulanm dan 

pengolahan data, pengidentifikasian dan pengontrolan variabel, pembuatan 

hipotesis dan pengujian hipotesis, perumusan penjelasan, dan juga pengambaran 

kesimpulan. 

Dampak pengiring adalah dampak atau hasil belajar lainnya yang 

diperoleh dan dihasilkan dari suatu proses pembelajaran dari akibat suasana 

belajar yang dilalui oleh siswa tanpa pengarahan langsung dari pengajar. Dampak 

pengiring yang didapatkan dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode Problem Based Learning adalah keaktifan dan kemandirian siswa dalam 
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belajar, siksp kritis, toleransi dan menghargai terhadap pendapat temannya, tekun 

dalam belajar, berfikir logis, komunikatif, kerja sama. 

Dampak Instruksional dan dampak pengiring dapat dilihat pada bagan 

berikut ini 

Tabel 2.1 

Dampak Pembelajaran dengan Problem Based Learning 

Problem Based Learning 

Dampak Instruksional Dampak Pengiring 

Proses Proses Ilmiah 

Strategi-strategi penelitian kreatif 

Keaktifan, Kemandirian, Kritis, 

Toleransi, Tekun, Berfikir logis, 

Komunikatif, Kerjasama 

Penerapan metode pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Tabel 2.2 

Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Kegiatan Guru Tahap Pelaksanaan Kegiatan siswa 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan alat dan bahan dan 

memberi motivasi kepada siswa dalam 

aktivitas penyelesaian masalah mencari 

sifat sifat bangun datar segitiga, persegi 

panjang, persegi, dan jajar genjang 

Melakukan orientasi 

masalah kepada siswa 

Mendengarkan dan memperhatikan 

penyampaian guru tentang tujuan 

pembelajaran, alat dan bahan, dan 

menerima motivasi dari guru 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan pembelajaran agar 

sesuai dengan pemecahan masalah 

tentang mencari sifat bangun datar 

segitiga, persegi panjang, persegi, dan 

jajar genjang 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Mendefinisikan dan mengorganisasikan 

pembelajaran dengan bantuan guru agar 

sesuai dengan pemecahan masalah 

tentang mencari sifat bangun datar 

segitiga, persegi panjang, persegi, dan 

jajar genjang 

Mendorong siswa untuk mencari 

informasi yang sesuai, melakukan 

eksperimen, dan mencari penjelasan 

dan pemecahan tentang mencari sifat 

bangun datar segitiga, persegi panjang, 

persegi, dan jajar genjang 

Mendukung 

kelompok investigasi 

Mencari informasi yang sesuai, 

melakukan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan pemecahan tentang 

mencari sifat bangun datar segitiga, 

persegi panjang, persegi, dan jajar 

genjang 

Membantu siswa dalam perencanaan 

dan perwujudan artefak yang sesuai 

dengan tugas yang diberikan yaitu 

laporan tentang sifat bangun datar 

segitiga, persegi panjang, persegi, dan 

jajar genjang 

Mengembangkan dan 

menyajikan artefak 

dan memamerkannya 

merencanaan dan mewujudkan artefak 

yang sesuai dengan tugas yang diberikan 

misalnya laporan, video, dan model-

model, juga saling berbagi satu sama lain 

terkait hasil karyanya tentang sifat 

bangun datar segitiga, persegi panjang, 

persegi, dan jajar genjang 

Membantu siswa melakukan refleksi 

terhadap hasil penyelidikannya serta 

proses-proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

penyelesaian masalah 

melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikannya serta proses-proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 
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2.3. Model Pembelajaran Kooperatif Think-Pair-Share 

Bruce Joyce, Marshal Weil, Emily Calhoun (2011: 295) mengungkapkan 

bahwa model pembelajaran kelompok muncul karena anggapan tentang tabiat 

dasar manusia sebagai mahluk sosial. Menurut mereka hampir semua pendidik 

yang mengembangkan model pembelajaran sosial mempercayai bahwa 

pendidikan memiliki peran utama untuk mempersiapkan warga negara yang 

mengembangkan sikap dan tingkah laku yang demokratis dalam tataran pribadi 

dan sosial dan mampu mengembangkan taraf kehidupan yang berdasar pada 

demokrasi. Sekolah yang didambakan oleh para penggagas model pembelajaran 

sosial lebih mendambakan sekolah sebagai lingkungan masyarakat kecil yang 

produktif dibandingkan sekumpulan individu yang hanya belajar sendiri-sendiri. 

Sholomo Sharan (2012: 414) mengungkapkan dalam pembelajaran 

matematika diawali dengan pertemuan seluruh anggota kelas untuk memberikan 

pengarahan dan penjelasan yang menyeluruh dan dapat diterima oleh setiap siswa. 

Dalam kegiatan ini bisa dilakukan presentasi oleh guru, diskusi kelas, 

penyampaian masalah, dan penjelasan petunjuk yang digunakan dalam aktivitas 

kelompok. Lalu dilanjutkan dengan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

misal berpasangan. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai metode yang dapat 

digunakan. Salah satu diantara metode itu adalah metode Think-Pair-Share yang 

dikembangkan pertamakali oleh Frank Lyman (dalam Warsono dan Hariyanto 

2013: 202). 

2.3.1. Pengertian Think Pair Share 

Metode Think-Pair-Share menurut Miftahul Huda (2014: 132) adalah 

metode yang sederhana namun sangat bermanfaat karena metode ini merupakan 

metode yang dapat meningkatkan kesempatan dalam menunjukkan partisipasi 

belajar hingga delapan kali lebih banyak kepada siswa. Warsono dan Hariyanto 

(2013 : 202) mengatakan Think Pair Share semula dikembangkan oleh Frank 

Lyman dan juga oleh Spencer Kagan bersama Jack Hassard. Lundgreen menyebut 

metode ini sebagai Turn to Your Neighbor atau tengoklah tetanggamu. Turn to 
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Your Patner atau Tengoklah pasanganmu merupakan sebutan yang diberikan 

Jonson dan Jonson. 

Pelaksanaan Metode Think Pair Share ini dapat mendorong siswa untuk 

membiasakan diri berfikir mula-mula secara mandiri, kemudian setelah berfikir 

secara mandiri siswa bekerja bersama secara berpasangan. Dalam pelaksanaan 

model ini, tidak diperlukan pengaturan kelas karena setiap siswa dapat bekerja 

sama dengan pasangan atau teman duduknya sebangku, jika satu bangku hanya 

ada satu siswa, maka siswa dapat berkerja sama dengan teman yang berada di kiri 

atau kanannya. 

H. Isjoni (2013: 78) mengungkapkan dalam pelaksanaan Think Pair Share  

akan terjadi optimalisasi terhadap partisipasi siswa bahkan hingga delapan kali 

lebih banyak kesempatan siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi pada 

orang lain. Dapat diartikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya berdiam diri saja. 

Shlomo Sharan (2012: 420) menyampaikan langkah-langkah Think Pair 

Share yang diawali dengan siswa memikirkan tentang sebuah pertanyaan secara 

pribadi. Kemudian hasil pemikiran siswa itu didiskusikan dengan teman secara 

berpasangan. Setelah memikirkan bersama pasangannya kemudian setiap 

pasangan diberi kesempatan untuk melaporkan hasil pemikiran di depan kelas. 

2.3.2. Karakteristik Model Kooperatif Think Pair Share 

a. Metode sangat sederhana sehingga mudah digunakan 

b. Membiasakan siswa berfikir secara mandri 

c. Memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang 

lain 

d. Memberi kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap 

siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain 

2.3.3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share 

Warsono dan Hariyanto (2013: 203) mengemukakan tentang sintaks Think 

Pair Share meliputi : 

1. Siswa duduk berpasangan. 

2. Guru melakukan presentasi dan kemudian mengajukan pertanyaan. 
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3. Mula mula siswa diberi kesempatan berpikir secara mandiri. 

4. Siswa kemudian saling berbagi bertukar pikiran dengan pasangannya untuk 

menjawab pertanyaan guru 

5. Guru memandu pleno kecil atau diskusi dimana setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinnya. 

6. Guru memberi penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus dibahas, 

menambahkan pengetahuan atau konsep yang luput dari perhatian siswa saat 

berdiskusi dengan pasangannya 

7. Simpulan dan refleksi 

Menurut Kokom Komalasari (2010:64-65) langkah-langkah pembelajaran 

Think Pair Share adalah : 

Langkah 1 Berpikir 

Langkah 2 Berpasangan 

Langkah 3 Berbagi 

Miftahul Huda (2014 : 136), mengungkapkan ada lima langkah prosedur 

Think Pair Share yaitu : 

1. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 

empat anggota/siswa. 

2. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok. 

3. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri-

sendiri terlebih dahulu. 

4. Kelompok membentuk anggotanya secara berpasangan. Setiap pasangan 

mendiskusikan hasil pengerjaan individunya. 

5. Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya masing-masing 

untuk menshare hasil diskusinya. 

Dalam penelitian ini, akan digunakan adalah langkah-langkah Warsono 

dan Hariyanto (2013: 203) karena lengkap dari awal pembelajaran hingga 

simpulan dan refleksi yang meliputi: 

1. Siswa duduk berpasangan.  

2. Guru melakukan presentasi dan kemudian mengajukan pertanyaan. 
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3. Mula mula siswa diberi kesempatan berpikir secara mandiri. Guru memberi 

motifasi dan dorongan kepada siswa agar memikirkan solusi dari 

permasalahan yang disampaikan guru secara mandiri. 

4. Siswa kemudian saling berbagi bertukar pikiran dengan pasangannya untuk 

menjawab pertanyaan guru. Guru mengarahkan dan memberi motifasi kepada 

siswa untuk bertukar pendapat dengan pasangannya dan mecari satu 

pemecahan yang sesuai. 

5. Guru memandu pleno kecil atau diskusi dimana setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinnya. Guru memberi kesempatan kepada 

kelompok-kelompok kecil untuk menyampaikan pemecahan masalah yang 

sudah mereka buat dan diskusikan dengan teman sekelompok mereka. 

6. Guru memberi penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus dibahas, 

menambahkan pengetahuan atau konsep yang luput dari perhatian siswa saat 

berdiskusi dengan pasangannya. Jika ada materi yang terlewat atau belum 

dibahas guru dapat menambahkan materi agar tidak ada yang terlewat dalam 

pembelajaran. 

7. Simpulan dan refleksi. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan apa 

saja yang sudah dipelajari, dan melakukan refleksi tentang kegiatan 

pemecahan permasalahan yang sudah dilakukan. 

2.3.4. Analisis komponen 

Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun dalam bukunya Models of 

Teaching (2009:104-105) mengungkapkan bahwa sintak adalah penggambaran 

struktur-struktur suatu model – elemen-elemen atau tahap-tahap yang paling 

penting dan bagaimana keduannya digunakan secara bersama-sama. Guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran terus menggerakan model tersebut dengan 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk membimbing siswa dari tahap 

kegiatan satu ke kegiatan berikutnya. 

2.3.4.1. Sintakmatik 

Struktur dari model pembelajaran Kooperatif Think Pair Share menurut 

Kokom Komalasari (2010: 64) terdapat tiga tahap, yaitu tahap pertama berpikir 

atau dalam sintak Think Pair Share yang pertama sampai sintak ketiga yaitu siswa 
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duduk berpasangan, lalu guru menyampaikan presentasi dan kemudian 

mengajukan pertanyaan, dan sintak ketiga yaitu memberi siswa kesempatan 

berpikir secara mandiri. Dalam tahap pertama ini, guru diharuskan untuk 

menyajikan situasi permasalahan selanjutnya guru memberi kesempatan kepada 

siswa dalam kurun waktu tertentu untuk berpikir secara mandiri tentang jawaban 

dari suatu masalah. 

Tahap kedua yaitu berpasangan dalam tahap ke dua ini, siswa berpasangan 

dengan temannya, lalu guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil berpikir 

mandiri mereka dengan pasangan mereka. Dalam sintak Think Pair Share tahap 

kedua ini berisi sintak ke empat yaitu siswa saling berbagi dan bertukar pikiran 

dengan pasangannya untuk menjawab pertanyaan guru. 

Tahap ketiga berbagi, tahap ini masuk ke sintak ke lima, enam dan tujuh 

dari Think Pair Share yaitu sintak ke lima guru memandu pleno kecil untuk 

diskusi dimana setiap kelompok mengemukakan hasil diskusi berpasangannya. 

Sintak ke enam yaitu guru memberikan penguatan tentang perinsip-perinsip apa 

yang harus dibahas, menambahkan pengetahuan atau konsep yang belum dibahas 

atau terlewat dari perhatian siswa saat berdiskusi. Dan sintak terahir yaitu 

simpulan dan refleksi. 

Warsono dan Hariyanto (2013: 203) mengungkapkan bahwa dalam Think 

Pair Share, siswa mula mula berpikir mandiri kemudian berpikir berpasangan dan 

pada akhirnya berdiskusi dengan seluruh kelas. 

2.3.4.2. Peran/Tugas Guru 

Peran guru sangat penting terutama pada sintak ke dua, lima, dan enam. 

Pada sintak pertama guru harus menyamnpaikan presentasi dimana presentasi 

harus benar benar menarik dan berikutnya pertanyaan guru juga harus dapat 

membuat siswa untuk berpikir dan tertarik untuk mempelajari materi yang akan 

dipelajari. Pada sintak ke lima guru harus berperan sebagai pemimpin rapat 

dimana setiap kelompok nantinya mengemukakan pendapat dan hasil diskusi 

masing-masing kelompok. Pada sintak ke enam, guru menambahkan pengetahuan 

bila ada hal hal yang belum dibahas. 
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2.3.4.3. Sistem Pendukung 

Dalam pelaksanaan Think Pair Share, diperlukan dukungan-dukungan 

yang optimal, seperti seperangkat bahan atau materi, diperlukan seorang guru 

yang dapat menyampaikan presentasi dan permasalahan dengan baik dan dapat 

menjadi pemimpin pleno dalam kegiatan share, dan juga diperlukan materi-materi 

sumber yang dapat menopang suatu permasalahan. 

2.3.4.4. Dampak-Dampak Instruksional dan Pengiring 

Dampak instruksional adalah dampak atau hasil dari suatu pembelajaran 

yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan siswa kepada tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Dampak instruksional yang didapatkan dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Think Pair Share adalah 

pola-pola interaksi antar siswa terjalin siswa lebih banyak berpikir tentang 

permasalahan yang disampaikan guru sehingga mereka dapat lebih menguasai 

pengetahuan yang mereka dapatkan. 

Dampak pengiring adalah dampak atau hasil belajar lainnya yang 

diperoleh dan dihasilkan dari suatu proses pembelajaran dari akibat suasana 

belajar yang dilalui oleh siswa tanpa pengarahan langsung dari pengajar. Dampak 

pengiring yang didapatkan dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode Think Pair Share adalah keaktifan dan kemandirian siswa dalam berpikir 

dan belajar, siksp kritis, toleransi dan menghargai terhadap pendapat temannya, 

tekun dalam belajar, berfikir logis, komunikatif untuk menyampaikan gagasannya, 

kerja sama antar pasangan dalam merumuskan pemecahan masalah. 

Dampak Instruksional dan dampak pengiring dapat dilihat pada bagan 

berikut ini 

Tabel 2.3 

Dampak Pembelajaran dengan Think Pair Share 

Think Pair Share 

Dampak Instruksional Dampak Pengiring 

Terjalinnya pola-pola interaksi antar siswa 

Siswa dapat mencari pemecahan suatu 

permasalahan 

Keaktifan, Kemandirian, Kritis, Toleransi, 

Tekun, Berfikir logis, Komunikatif, 

Kerjasama 
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Penerapan model pembelajaran Think Pair Share dalam Pembelajaran 

Tabel 2.4 

Penerapan Metode Pembelajaran Think Pair Share dalam Pembelajaran 

Kegiatan Guru Tahap Pelaksanaan Kegiatan siswa 

Mengarahkan siswa untuk duduk 

berpasangan dengan teman sebangku 

Siswa duduk 

berpasangan 

Duduk berpasangan dengan teman 

sebangku sesuai arahan guru 

Menyampaikan presentasi dan 

pertanyaan tentang sifat bangun datar 

segitiga, persegi panjang, persegi, dan 

jajar genjang 

Presentasi dan 

pengajuan 

pertanyaan 

Memperhatikan presentasi dari guru dan 

juga pertanyaan yang disampaikan guru 

tentang sifat bangun datar segitiga, 

persegi panjang, persegi, dan jajar 

genjang 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 

secara mandiri tentang pertanyaan yang 

sudah disampaikan tentang mencari 

sifat bangun datar segitiga, persegi 

panjang, persegi, dan jajar genjang 

Berpikir mandiri Memikirkan jawaban dari pertanyaan 

guru secara mandiri tentang mencari sifat 

bangun datar segitiga, persegi panjang, 

persegi, dan jajar genjang 

Mengarahkan siswa untuk bertukar 

pikiran tentang pertanyaan yang 

disampaikan guru tentang mencari sifat 

bangun datar segitiga, persegi panjang, 

persegi, dan jajar genjang 

Bertukar pikiran 

dengan pasangan 

Bertukar pikiran dengan teman sebangku 

tentang jawaban dari pertanyaan guru 

tentang mencari sifat bangun datar 

segitiga, persegi panjang, persegi, dan 

jajar genjang 

Memimpin pleno kecil dimana setiap 

kelompok diminta mengemukakan 

pendapat tiap kelompok tentang 

mencari sifat bangun datar segitiga, 

persegi panjang, persegi, dan jajar 

genjang 

Diskusi atau pleno 

kecil yang dipimpin 

guru 

Memperhatikan jawaban dari kelompok 

lain dan juga menyampaikan jawaban dari 

kelompoknya tentang mencari sifat 

bangun datar segitiga, persegi panjang, 

persegi, dan jajar genjang 

Memberi penguatan tentang apa saja 

yang harus dibahas, menambahkan 

pengetahuan atau konsep yang luput 

dari perhatian siswa saat melakukan 

diskusi kelompok tentang sifat bangun 

datar segitiga, persegi panjang, persegi, 

dan jajar genjang 

Penguatan tentang 

prinsip-prinsip yang 

harus dibahas dan 

menambah 

pengetahuan atau 

konsep yang luput 

dari perhatian siswa 

saat berdiskusi 

Memperhatikan penguatan guru dan juga 

tambahan konsep pengetahuan yang 

disampaikan guru tentang sifat bangun 

datar segitiga, persegi panjang, persegi, 

dan jajar genjang 

Membimbing siswa untuk membuat 

simpulan dan menyampaikan refleksi. 

Simpulan dan 

refleksi 

Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran dan memperhatikan refleksi 

yang disampaikan guru. 

2.4. Hasil Belajar Matematika 

Pelaksanaan pembelajaran pastinya mengharapkan suatu keberhasilan 

pembelajaran dimana siswa mendapat ilmu baru dari kegiatan pembelajaran yang 

mereka alami. Keberhasilan pembelajaran dapat diukur dengan melihat hasil 

belajar siswa. Dimiyati dan Mudjiono (2006: 3) menyatakan hasil belajar adalah 

hasil dari proses interaksi dalam kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. 

Diungkapkan pula oleh Dimiyati dan Mudjiono (2006: 20) hasil belajar adalah 

puncak proses belajar dan terjadi terutama berkat evaluasi oleh guru. Ahmad 

Susanto (2013: 5) menyatakan hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai 



24 

 

 

 

hasil darikegiatan belajar. K. Brahim dalam Ahmad Susanto (2013: 5) 

mengungkapkan hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dengan skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Miller 

(dalam Herman Yosep Sunu Endrayanto dan Yustina Wahyu Harumurti 2014: 31) 

mengatakan hasil belajar adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dan 

dikuasai siswa setelah memperoleh atau menerima pengalaman pembelajaran. 

Hasil belajar dapat berupa hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Selanjutnya akan dijelaskan tentang aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

Dimensi Kognitif menurut Herman Yosep Sunu Endrayanto dan Yustina 

Wahyu Harumurti (2014: 35) adalah keterampilan berfikir yang hendak 

dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dimensi kognitif mencakup 

kemampuan mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Kemampuan mengingat menunjukkan kemampuan memperoleh kembali 

pengetahuan yang sesuai berdasar memori jangka panjang. Kemampuan mengerti 

adalah kemampuan siswa dalam merumuskan isi atau makna dari materi 

pembelajaran dan mampu menyampaikannya baik secara lisan, tulisan 

menggunakan grafik, ataupun menggunakan diagram. Menerapkan adalah 

kemampuan dalam menggunakan prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah 

atau situasi tertentu. Menganalisis adalah kemampuan memilih atau memecah 

materi menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu 

saling terhubung. Mengevaluasi adalah kemampuan siswa dalam melakukan 

judgment berdasarkan kriteria tertentu. 

Dimensi Afektif menurut Herman Yosep Sunu Endrayanto dan Yustina 

Wahyu Harumurti (2014: 48) mencakup perasaan, minat, penghayatan, kepatuhan 

nilai moral, dan emosi. Krathwohl (dalam Herman Yosep Sunu Endrayanto dan 

Yustina Wahyu Harumurti 2014: 48) mengemukakan aspek sikap meliputi 

menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasikan, dan mengkarakterisasi nilai. 

Menerima adalah kesediaan atau kemauan siswa mengikuti fenomena khusus atau 

stimulus yang ada di lingkungan sekitar. Dalam menanggapi, siswa tidak hanya 
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mengikuti fenomena khusus atau menanggapi respon yang diberikan guru, tetapi 

siswa memberikan reaksi melalui beberapa cara. Menilai adalah sikap 

penghargaan siswa terhadap objek, fenomena, atau perilaku tertentu. 

Mengorganisasikan adalah menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan 

konfil di dalam nilai-nilai, dan mulai membangun sistem nilai yang konsisten di 

dalam diri siswa. Pada aspek karakterisasi nilai, siswa memiliki sistem nilai yang 

dapat mengendalikan sikapnya dalam rangka mengembangkan karakteristik 

pribadi yang khas. 

Dimensi Psikomotorik menurut Herman Yosep Sunu Endrayanto dan 

Yustina Wahyu Harumurti (2014: 35) adalah aspek pembelajaran yang melibatkan 

sistem saraf dan otot, fungsi psikis mulai dari pergerakan reflek sederhana hingga 

kompleks, dan juga kreativitas. Aspek keterapilan meliputi persepsi, persiapan, 

respon terpandu, mekanisme, respon terbuka kompleks, adaptasi, dan orisinilitas. 

Persepsi adalah penggunaan organ inderawi untuk melakukan aktifitas motoric 

yang terpandu. Persiapan menunjukkan kesiapan melakukan jenis tindakan 

tertentu. Respon terpadu adalah tahap awal mempelajari keterampilan yang 

kompleks, meliputi imitasi dan trial and error. Mekanisme adalah kinerja siswa 

dimana respon belajar telah menjadi kebiasaan dan melakukan gerakan berdasar 

kemampuan. Respon terbuka kompleks adalah kinerja yang membutuhkan 

keterampilan motoric yang melibatkan pola gerakan yang kompleks. Adaptasi 

adalah keterampilan yang dikembangkan secara baik sehingga siswa dapat 

memodifikasi pola pergerakan sesuai syarat khusus. Orisinilitas mengacu pada 

gerakan baru berdasar situasi, masalah, atau konteks tertentu. 

Ridwan Abdullah Sani (2014: 204) menyampaikan bahwa aspek kognitif 

dapat dinilai atau diukur melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Aspek afektif 

dapat diukur menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”, 

dan jurnal. Sedangkan aspek psikomotor dapat diukur dengan menggunakan 

penilaian kinerja. 

Dalam penelitian ini digunakan penilaian dalam aspek kognitif untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Dalam penilaian pengetahuan terdapat beberapa 

jenis tes yang dapat digunakan yaitu tes tulis tes lisan dan instrument penugasan. 
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Ridwan Abdullah Sani (2014: 220) menjelaskan dalam tes tertulis terdapat 

beberapa jenis tes, yaitu tes pilihan ganda, tes bentuk dua pilihan jawaban, soal 

bentuk menjodohkan, soal isian singkat, dan soal uraian. Tes pilihan ganda 

merupakan tes yang menggunakan soal yang jawabannya harus dipilih dari 

beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Dijelaskan juga bahwa tes 

pilihan ganda dapat mengukur berbagai jenjang kognitif sesuai taksonomi Bloom. 

Tes pilihan ganda mudah dan dapat dilakukan dengan cepat, selain itu tes dapat 

mencakup ruang lingkup materi yang luas. 

Keefektifan model Problem Based Learning dan model kooperatif Think 

Pair Share pada penelitian ini, dapat dilihat dari aspek kognitif dalam ketuntasan 

perolehan belajar matematika tentang sifat bangun datar segitiga, persegi panjang, 

persegi, trapesium, jajargenjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. 

Pengukuran hasil belajar tersebut menggunakan teknik tes dalam bentuk pilihan 

ganda atau multiple choice item. 

2.5. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Alim di SD Mangunsari 04 dan SD Mangunsari 

07 Salatiga pada tahun 2012 menunjukkan bahwa siswa yang diajar dengan 

Problem Based Learning (PBL) dengan teori Dienes lebih baik dari pada siswa 

yang diajar menggunakan pembelajaran mekanistik. Nilai rata-rata kelas yang 

diajar menggunakan Problem Based Learning adalah 85 sedangkan nilai rata-rata 

kelas yang menggunakan metode mekanistik adalah 73,9 (Widya Sari Vol 15 No 

2, Mei 2013: 28). Senada dengan penelitian Alim, penelitian yang dilakukan oleh 

Eka Sri Juarmi di SD Sidorejo Lor 04 dan Sidorejo Lor 01 Salatiga pada tahun 

2012 menunjukkan hasil belajar matematika siswa menggunakan Problem Based 

Learning (PBL) dengan media CD Interaktif lebih baik dibandingkan dengan hasil 

belajar matematika siswa menggunakan metode mekanistik. Nilai rata-rata kelas 

yang menggunakan Problem based learning adalah 87,5 sedangkan rata-rata kelas 

yang menggunakan metode mekanistik adalah 71,3. Penelitian yang dilakukan 

Ade Wigar Febriyanto pada tahun 2012 di SD Negeri IV Depok tentang 

Efektivitas Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) dalam 

Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas V SD Semester II Desa Depok Tahun 
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Ajaran 2011/2012, membuktikan bahwa terdapat perbedaan efektivitas antara 

pembelajaran Matematika yang dilaksanakan menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD 

semester II desa Depok tahun ajaran 2011/2012. Hasil rata-rata kelas eksperimen 

adalah 78,6 dan kelas kontrol adalah 64,1. 

Penelitian yang dilakukan Juli Rahayu di SD Gugus Hasanudin 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 membuktikan bahwa 

model cooperative learning tipe TPS efektif terhadap hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotor siswa kelas V SD. Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 

70,9 dan kelas kontrol adalah 60,9. Argo Burnomo, Fendi pada tahun 2012 

melakukan penelitian di SDN Harjosari I dan SDN Harjosari II, dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa ada perbedaan signifikan antara penggunaan 

TPS dan NHT. Kelas yang diajar menggunakan TPS rata-rata 31 siswa mendapat 

nilai di atas baik dan 9 siswa kurang, kelas yang menggunakan NHT 27 siswa 

mendapat nilai di atas baik dan 13 siswa kurang. 

2.6. Kerangka Pikir 

Pembelajaran matematika dituntut untuk dilakukan dalam tiap 

pelajarannya dengan memberikan permasalahan kepada siswa yang akhirnya 

diproses siswa menjadi konsep-konsep yang akhirnya juga dapat digunakan oleh 

siswa dalam kehidupan sehari hari. Dalam suatu pembelajaran pastinya digunakan 

model-model pembelajaran yang dapat mengarahkan suatu pembelajaran menjadi 

lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa dalam menambah pengetahuannya. 

Pembelajaran matematika dengan penggunaan pendekatan pemecahan masalah 

yang sesuai dengan situasi antara dapat dilakukan dengan menggunakan model 

Problem Based Learning, Cooperative Learning, Project Based Learning, Service 

Learning, Pembelajaran Berbasis Kerja, Concept Learning, dan Value Learning. 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan permasalahan untuk mengajak siswa berpikir kritis dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Dalam Problem Based Learning, terdapat 

langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya fase 1 melakukan orientasi 

masalah pada siswa pada fase ini, guru menyampaikan permasalahan yang akan 
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dibahas dan dicari penyelesaiannya. Fase 2 mengorganisasikan siswa untuk 

belajar, dalam fase ini guru membantu siswa dalam mendefinisikan dan 

mengorganisasikan pembelajaran. Fase 3 mendukung kelompok infestigasi, pada 

tahap ini, guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan. Fase 4 mengembangkan dan menyajikan artefak dan 

memamerkannya, pada tahap ini guru membimbing siswa untuk merancang dan 

menyajikan artefak yang dapat berupa video, laporan atau hal lainnya. Fase 5 

menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah, setelah 

pembelajaran yang dilaksanakan usai, guru dan siswa bersama-sama membahas 

bagaimana penyelesaian masalah yang telah mereka lakukan, apakah sudah 

efektif. 

Model pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa 

bekerjasama dalam pembelajaran agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Di dalam model pembelajaran Kooperatif terdapat berbagai metode 

yang digunakan yaitu Student Team Learning, Student Team-Achievment 

Division, Teams-Games-Tournaments, Jigsaw, Learning Together, Cooperative 

Learning Structures, Group Investigation, Complex Instruction, Team Accelerated 

Instructiom, Cooperative Integrated Reading and Composition, Structured Dyadic 

Methods, Spontaneous Group Discussion, Numbered Heads Together, Team 

Product, Cooperative Review, Think-Pair-Share, Discussion Group dan Group 

Project. Salah satu metode dalam model pembelajaran Kooperatif adalah metode 

Think Pair Share. Think Pair Share adalah salah satu metode yang dikembangkan 

oleh Frank Lymand juga Spencer Kagan bersama Jack Hassard dimana dalam 

metode ini, siswa diberi kesempatan untuk berpikir mandiri, berpasangan, dan 

juga bersama-sama teman sekelas dalam suatu diskusi bersama. Pelaksanaan 

Think Pair Share dilaksanakan dalam 7 tahapan yaitu siswa duduk berpasangan, 

guru melakukan presentasi dan kemudian mengajukan pertanyaan, mula mula 

siswa diberi kesempatan berpikir secara mandiri, siswa kemudian saling berbagi 

bertukar pikiran dengan pasangannya untuk menjawab pertanyaan guru, guru 

memandu pleno kecil atau diskusi dimana setiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinnya, guru memberi penguatan tentang perinsip-perinsip apa yang harus 
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dibahas, menambahkan pengetahuan atau konsep yang luput dari perhatian siswa 

saat berdiskusi dengan pasangannya, dan simpulan dan refleksi. 

Melalui metode Problem Based Learning, siswa diharapakan dapat 

menerapkan dan melakukan proses-proses yang melibatkan kegiatan observasi, 

pengumpulanm dan pengolahan data, pengidentifikasian dan pengontrolan 

variabel, pembuatan hipotesis dan pengujian hipotesis, perumusan penjelasan, dan 

juga pengambaran kesimpulan. Selain itu siswa akan menjadi memiliki keaktifan 

dan kemandirian dalam belajar, sikap kritis, toleransi dan menghargai terhadap 

pendapat temannya, tekun dalam belajar, berpikir logis, komunikatif, kerja sama. 

Melalui metode Think Pair Share, siswa diharapkan dapat berpikir secara 

mandiri lalu dapat bekerjasama dengan pasangannya dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan, dan setelah itu dapat mengungkapkan gagasan dalam diskusi. 

Siswa memiliki keaktifan dan kemandirian siswa dalam berpikir dan belajar, sikap 

kritis, toleransi dan menghargai terhadap pendapat temannya, tekun dalam belajar, 

berfikir logis, komunikatif untuk menyampaikan gagasannya, kerja sama antar 

pasangan dalam merumuskan pemecahan masalah setelah melaksanakan metode 

Think Pair Share. 

Berikut adalah bagan kerangka berpikir penggunaan model Problem Based 

Learning dan model Kooperatif Think Pair Share: 
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Bagan 2.1 

Kerangka Pikir Model Problem Based Learning dan Model Kooperatif Think 

Pair Share 

1.7.  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dirumuskan suatu hipotesis 

sebagai berikut. 

H0:  Tidak ada perbedaan signifikan hasil belajar matematika yang signifikan 

dalam penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan 

model pembelajaran Kooperatif Think Pair Share pada siswa kelas V SD 

Negeri Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 Pabelan. 

Ha:  Ada perbedaan hasil signifikan belajar matematika yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Kooperatif Think Pair Share pada siswa kelas V SD Negeri 

Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-Ujung 02 Pabelan. 

 

 

HASIL BELAJAR 

Problem Based Learning 

1. Melakukan orientasi masalah 

pada siswa 

2. Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

3. Mendukung kelompok infestigasi 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

artefak dan memamerkannya 

5. Menganalisis dan mengefaluasi 

proses pemecahan masalah 

Dampak instruksional 

1. Proses Proses Ilmiah 

2. Strategi-strategi penelitian kreatif 

Dampak Pengiring 

Keaktifan, kemandirian, kritis, 

toleransi, tekun, berpikir logis, 

komunikatif, kerjasama. 

Think Pair Share 

1. Siswa duduk berpasangan 

2. Guru melakukan presentasi dan 

kemudian mengajukan 

pertanyaan 

3. Berpikir secara mandiri 

4. Bertukar pikiran dengan 

pasangannya 

5. Diskusi dimana setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya 

6. Memberi penguatan 

7. Simpulan dan refleksi 

Dampak instruksional 

1. Terjadinya pola-pola interaksi 

antar siswa 

2. Siswa dapat memecahkan suatu 

permasalahan 

Dampak Pengiring 

Keaktifan, kemandirian, kritis, 

toleransi, tekun, berpikir logis, 

komunikatif, kerjasama 


