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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD pada kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP), menurut Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi, dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah. Hal ini didasarkan pada hubungan IPA dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

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

merupakan suatu proses penemuan. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. IPA diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI 

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan 

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah 

secara bijaksana.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu yang 

mempelajari tentang alam semesta beserta isinya yang dilakukan secara langsung atau 

berdasarkan pengalaman melalui pengamatan, percobaan dan pembuktian-

pembuktian. 
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Menurut Permendiknas RI No 22 tahun 2006 tentang standar isi,  menyatakan 

bahwa ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut. 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 

3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana. 

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

lainnya. 

 

Sejalan dengan ruang lingkup mata pelajaran IPA, tujuan mata pelajaran IPA 

juga terdapat dalam Permendikanas Nomor 22 tahun 2006 . 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 positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

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

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

 

Tujuan pembelajaran IPA diterapkan dalam Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Dalam Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006, standar isi 

adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria 

tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, 

dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri 

atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku 
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secara nasional; kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus 

dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun 

indikator kompetensi.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA di SD/MI merupakan standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan 

dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD 

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru.  SK dan KD untuk mata 

pelajaran IPA siswa kelas 5 semester II secara rinci disajikan melalui tabel 1 berikut 

ini. 

Tabel 1 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Mata Pelajaran IPA Kelas 5 Semester II Tahun 2014/2015 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Memahami hubungan 

antara gaya, gerak, dan 

energi, serta fungsinya 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, 

gerak dan energi melalui percobaan (gaya 

gravitasi, gaya gesek, gaya magnet 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang 

dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan 

lebih cepat 

6. Menerapkan  sifat-sifat 

cahaya melalui kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1  Mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya 

6.2  Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dari bahan sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. 

7. Memahami perubahan 

yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber 

daya alam 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan 

tanah karena pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan 

air  

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan lingkungan 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan 

bumi (pertanian, perkotaan, dsb) 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). 
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2.1.2 Model Problem Based Learning 

Menurut Dutch dalam Amir (2009:21), “problem based learning (PBL) 

merupakan model instruksional yang menantang siswa untuk belajar, bekerja sama 

dengan kelompok untuk mencari solusi suatu masalah dalam dunia nyata”. 

Menurut Agus N. Cahyo (2013:283), “pembelajaran berdasarkan masalah atau 

problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan 

baru”. 

Menurut Ngalimun (2014:89), “pembelajaran berdasarkan masalah (problem 

based learning) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

problem based learning adalah model pembelajaran inovatif yang diawali dengan 

pemberian masalah atau topik masalah kepada siswa di mana masalah tersebut 

dialami dalam kehidupan sehari-hari siswa dan siswa bekerja sama dengan kelompok 

untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menemukan pengetahuan baru. 

2.1.2.1 Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning 

a. Kelebihan Model Problem Based Learning 

Menurut Ibrahim dan Nur (2000) dalam Agus N. Cahyo (2013:285), 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya: 

1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang 

menemukan konsep tersebut 

2. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir 

siswa yang lebih tinggi 

3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna 

4. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, sebab masalah-masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari 

5. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan 

menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara 

siswa 
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6. Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap 

pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat 

diharapkan 

Model problem based learning memiliki kelebihan sebagai model 

pembelajaran menurut Trianto (2010:96) adalah sebagai berikut: 

1. Realistis dalam kehidupan siswa 

2. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa 

3. Memupuk sifat inquiri siswa 

4. Retensi konsep jadi kuat 

5. Memupuk kemampuan problem solving 

 

Selain itu Wina Sanjaya (2007:218) juga mengidentifikasikan kelebihan model 

problem based learning adalah sebagai berikut: 

1. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru bagi siswa 

2. Meningkatkan motivasi dan aktifitas pembelajaran siswa 

3. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah 

dunia nyata 

4. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung 

jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan 

5. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru 

6. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata 

7. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar 

pada pendidikan formal telah berakhir 

8. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna 

memecahkan masalah dunia nyata 
 

b. Kelemahan Model Problem Based Learning 

Kelemahan model problem based learning yang dikemukakan oleh Trianto 

(2010:97) antara lain: 

1. Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks 

2. Sulitnya mencari problem atau masalah yang relevan 

3. Sering terjadi miss-konsepsi 

4. Konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam proses 

penyelidikan 
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Menurut Wina Sanjaya (2007:218), model problem based learning juga 

memiliki kelemahan, diantaranya: 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan 

untuk mencobanya 

2. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa mereka harus berusaha 

untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar 

apa yang mereka ingin pelajari 

 

2.1.2.2 Langkah-langkah Model Problem Based Learning 

Menurut Arends (2008:57), terdapat lima tahapan dalam model problem based 

learning dan perilaku yang dibutuhkan oleh guru. Untuk masing-masing tahapnya 

disajikan dalam tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2 

Sintaks Model Problem Based Learning Menurut Arends 
FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 : Memberikan orientasi tentang 

permasalahannya kepada siswa 

Guru membahas tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 

masalah. 

Fase 2  : Mengorganisasikan siswa untuk 

meneliti 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar 

yang terkait dengan permasalahannya. 

Fase 3 : Membantu menyelidiki secara 

mandiri atau kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan 

informasi yang tepat, melaksanakan 

eksperimen, dan mencari penjelasan serta 

solusi. 

Fase 4    : Mengembangkan dan  

mempresentasikan hasil kerja 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan hasil-hasil yang tepat, 

seperti laporan, rekaman video dan model-

model yang membantu mereka untuk 

menyampaikan kepada orang lain. 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan  

refleksi terhadap investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

 

Perilaku yang diinginkan dari guru dan siswa, yang berhubungan dengan   

masing-masing fase, dideskripsikan dengan lebih terperinci dibagian-bagian 

berikutnya.  
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1. Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa  

Pada awal pembelajaran, guru seharusnya  mengkomunikasikan dengan jelas 

maksud pelajarannya, membangun sikap positif terhadap pelajaran itu, dan 

mendeskripsikan sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Untuk siswa 

yang lebih muda atau belum pernah terlibat dalam problem based learning, guru 

harus menjelaskan proses-proses dan prosedur-prosedur model itu secara terperinci.  

2. Mengorganisasi siswa untuk meneliti  

Problem based learning mengharuskan guru untuk mengembangkan 

keterampilan kolaborasi diantara siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi 

masalah secara bersama-sama. Problem based learning juga mengharuskan guru 

untuk membantu siswa untuk merencanakan tugas investigatif dan pelaporannya.  

Tim-tim studi. Banyak saran dan isu untuk mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar kooperatif berlaku pula untuk mengorganisaikan siswa-

siswa ke dalam tim-tim berbasis masalah.  

3. Perencanaan kooperatif  

Setelah siswa menerima orientasi tentang situasi bermasalah yang dimaksud 

dan telah membentuk tim-tim studi, guru dan siswa harus meluangkan waktu yang 

cukup untuk menetapkan sub-sub topik, tugas-tugas investigatif, dan jadwal yang 

spesifik. Untuk sebagian proyek, tugas perencanaannya adalah membagi situasi 

bermasalah yang lebih umum menjadi sub-sub topik yang tepat dan kemudian 

membantu siswa untuk memutuskan sub-sub topik mana yang akan diselidiki.  

4. Investigasi, pengumpulan data dan eksperimentasi  

Investigasi yang dilakukan secara mandiri berpasangan atau dalam tim-tim 

studi kecil adalah inti problem based learning. Meskipun setiap situasi masalah 

membutuhkan teknik investigatif yang agak berbeda. Kebanyakan melibatkan proses 

mengumpulkan data dan eksperimentasi. Pembuatan hipotesis dan penjelasan, dan 

memberikan solusi. Aspek investigasi ini sangat penting.  
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Langkah  inilah yang digunakan guru untuk mendorong siswa mengumpulkan 

data dan  melaksanakan eksperimen mental atau aktual sampai mereka memahami 

sepenuhnya dimensi-dimensi situasi bermasalahnya.  

5. Mengembangkan hipotesis, menjelaskan, dan memberi solusi  

Setelah siswa mengumpulkan data yang cukup dan melaksanakan eksperimen 

terhadap fenomena yang mereka selidiki, mereka akan menawarkan hipotesis, 

penjelasan ini. Selama fase ini, guru mendorong segala macam ide dan menerima 

sepenuhnya ide-ide itu. Seperti fase pengumpulan data dan eksperimentasi, guru terus 

memberikan berbagai pertanyaan yang membuat siswa memikirkan tentang ketakutan 

hipotesis dan solusi mereka dan tentang kualitas informasi yang telah mereka 

kumpulkan.  

Menurut Agus Suprijono (2009:74-76), terdapat lima tahapan model 

pembelajaran problem based learning yang disajikan dalam tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3 

Sintaks Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Menurut Agus Suprijono 
FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 : Memberikan orientasi tentang  

permasalahannya kepada peserta 

didik 

Guru menyampaikan  tujuan pelajaran,  

mendeskripsikan berbagai kebutuhan  logistik 

penting  dan memotivasi  peserta  didik  untuk 

terlibat dalam kegiatan  

mengatasi masalah 

Fase 2 : Mengorganisasikan  peserta didik 

untuk meneliti 

Guru membantu  peserta didik  untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar terkait dengan permasalahannya 

Fase 3 : Membantu investigasi mandiri dan 

kelompok  

Guru mendorong  peserta  didik  untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari  

penjelasan dan solusi 

Fase 4 : Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak dan 

exhibit 

Guru membantu  peserta didik  dalam 

merencanakan dan menyiapkan artefak artefak 

yang tepat, seperti laporan, rekaman video, 

dan model-model, dan membantu mereka 

untuk menyampaikannya kepada orang lain 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi  

proses mengatasi masalah 

Guru membantu peserta didik  melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan 
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Pada fase pertama hal-hal yang perlu dielaborasi antara lain:  

1. Tujuan utama pembelajaran bukan untuk mempelajari sejumlah informasi baru 

tetapi untuk menginvestigasi berbagai permasalahan penting dan menjadi 

pembelajar mandiri. 

2. Permasalahan atau pertanyaan yang diinvestigasi tidak memiliki jawaban mutlak 

“benar” dan sebagian besar permasalahan kompleks memiliki banyak solusi yang 

kadang-kadang saling bertentangan.  

3. Selama fase investigasi pelajaran, peserta didik didorong untuk melontarkan 

pertanyaan dan mencari informasi. Guru memberikan bantuan tetapi peserta 

didik mestinya berusaha bekerja secara mandiri atau dengan teman-temannya. 

4. Selama fase analisis dan penjelasan pelajaran, peserta didik didorong untuk 

mengekspresikan ide-idenya secara bebas dan terbuka.  

Pada fase kedua, guru diharuskan untuk mengembangkan keterampilan 

kolaborasi di antara peserta didik dan membantu mereka untuk menginvestigasi 

masalah secara bersama-sama. Pada tahap ini pula guru diharuskan membantu peserta 

didik merencanakan tugas investigati dan pelaporannya. 

Pada fase ketiga, guru membantu peserta didik menentukan metode investigasi. 

Penentuan tersebut didasarkan pada sifat masalah yang hendak dicari jawabannya 

atau dicari solusinya.  

Pada fase keempat, penyelidikan diikuti dengan pembuatan artefak dan exhibit. 

Artefak dapat berupa laporan tertulis, termasuk rekaman proses yang memperlihatkan 

situasi yang bermasalah dan solusi yang diusulkan. Artefak dapat berupa model-

model yang mencakup representasi fisik dari situasi masalah dan solusinya. Exhibit 

adalah pendemonstrasian atas produk hasil investigasi atau artefak tersebut.  

Pada fase kelima, tugas guru adalah membantu peserta didik menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang 

mereka gunakan. Terpenting dalam fase ini peserta didik mempunyai keterampilan 

berpikir sistemik berdasarkan metode penelitian yang mereka gunakan. Lingkungan 

belajar dan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis masalah harus ditandai 
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keterbukaan. Keterbukaan, keterlibatan aktif peserta didik, dan atmosfer kebebasan 

intelektual. Penting pula dalam pengelolaan pembelajaran berbasis masalah 

memperhatikan hal-hal seperti situasi multi tugas yang akan berimplikasi pada 

jalannya proses investigasi, tingkat kecepatan yang berbeda dalam penyelesaian 

masalah, pekerjaan peserta didik, dan gerakan dan perilaku di luar kelas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menggunakan model problem based 

learning dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan langkah-langkah yang telah 

dimodifikasi sebagai berikut:  

1. Orientasi permasalahan  

2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

3. Investigasi mandiri dan investigasi kelompok  

4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil laporan diskusi 

5. Menganalisis dan mengevaluasi permasalahan 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Menurut Trianto (2010:81), “model pembelajaran think pair share atau  

berpikir berpasangan berbagi adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa”. 

Suyatno (2009:54) menyatakan bahwa: 

Think pair share adalah model pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur 

ditetapkan secara eksplisit memberikan waktu lebih banyak kepada sisswa untuk 

memikirkan secara mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami (berpikir, 

menjawab, dan saling membantu satu sama lain. 

  

Menurut Anita Lie (2005:57), “model pembelajaran think pair share adalah 

pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja 

sama dengan orang lain.” 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran think pair share adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa 
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untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan tahap berpikir, 

berpasangan, dan berbagi. 

2.1.3.1 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Think Pair Share 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Think Pair Share 

Menurut Anita Lie (2002:45), kelebihan model pembelajaran think pair share 

antara lain: 

1. Meningkatkan partisipasi siswa, siswa saling bekerja sama antara satu dengan 

yang lainnya dalam pasangan 

2. Cocok untuk tugas sederhana 

3. Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok 

4. Interaksi lebih mudah  

5. Membentuk kelompoknya lebih mudah dan lebih cepat karena siswa dapat 

berpasangan dengan teman sebangku 

 

b. Kelemahan Model Pembelajaran Think Pair Share 

Menurut Anita Lie (2002:45), kelemahan model pembelajaran think pair share 

antara lain: 

1. Lebih sedikit ide yang masuk, alasannya karena anggota kelompok hanya terdiri 

dari dua siswa saja 

2. Jika ada perselisihan tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang 

bersangkutan, hal ini bisa terjadi karena anggota kelompok hanya terdiri dari dua 

siswa 

3. Banyak kelompok yang melapor dan dimonitor 

 

2.1.3.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Think Pair Share 

Menurut Trianto (2010:81-82), langkah-langkah model pembelajaran think 

pair share adalah sebagai berikut: 

1. Berpikir (thinking) 

 Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan meminta menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir 

sendiri jawaban atau masalah 

2. Berpasangan (pairing) 

 Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah 

mereka peroleh, interaksi sealam waktu yang disediakan dapat menyatukan 

jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila 

suatu masalah khusus yang diidentifikasi serta secara normal guru memberi waktu 

tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan 
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3. Berbagi (sharing) 

 Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan 

keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan, dan hal ini efektif untuk 

berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan serta melanjutkan sampai sekitar 

sebagian pasangan mendapatkan kesempatan untuk melaporkan 
 

Menurut Agus Suprijono (2009:91) mengemukakan langkah-langkah model 

pembelajaran think pair share sebagai berikut: 

1. Thinking (berpikir) 

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan pelajaran untuk 

dipikirkan oleh peserta didik dan guru memberikan kesempatan untuk memikirkan 

jawabannya 

2. Pairing (berpasangan) 

Guru meminta peserta didik berpasang-pasang, memberi kesempatan pasangan-

pasangan untuk berdiskusi serta diharapkan diskusi dapat memperdalam makna 

dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya 

3. Sharing (berbagi) 

Pada tahap ini, hasil diskusi inter subjektif tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas serta diharapkan terjadi tanya jawab yang 

mendorong pada pengonstruksian pengetahuan secara integratif 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menggunakan model pembelajaran  

think pair share dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan langkah-langkah 

yang telah dimodifikasi sebagai berikut:  

1. Thinking (berpikir) 

2. Pairing (berpasangan) 

3. Sharing (berbagi) 

 

2.1.4 Media Audio Visual dan Media Visual 

2.1.4.1 Media 

Menurut AECT (Association for Education and Comunication Technology) 

dalam Sri Anitah (2012:5), “media adalah segala bentuk yang digunakan untuk  

menyalurkan informasi”.  

Menurut Asosiasi Pendidikan nasional (National Education Association / NEA) 

dalam Sadiman (2008:7), “media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audiovisual serta peralatannya”.  
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Menurut Gagne dalam Angkowo (2007:10), “media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah segala 

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya yang 

digunakan untuk penyampaian informasi dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

2.1.4.2 Media Audio Visual 

Menurut Wina Sanjaya (2010:172), “media audio visual adalah jenis media 

yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa 

dilihat, misalnya rekaman video, film, slide suara, dan lain sebagainya”. 

Menurut Sri Anitah (2012:51), “media audio visual adalah media yang 

menunjukkan unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi dapat 

dipandang maupun didengar suaranya.” 

Menurut Djamarah (2006:124), “media audio visual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar”. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media 

ini dibagi kedalam: 

a. Audio visual diam adalah media yang menampilkan unsur suara dan gambar 

diam seperti film bingkai suara (sound slide). 

b. Audio visual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak seperti film suara, video. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang dapat 

dipandang maupun didengar suaranya. 
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2.1.4.3 Manfaat Media Audio Visual 

Menurut Suprijanto (2007:173), ada beberapa manfaat media audio visual 

dalam pengajaran, antara lain: 

1. Membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar 

2. Mendorong minat 

3. Meningkatkan pengertian yang lebih baik 

4. Melengkapi sumber belajar yang lain 

5. Menambah variasi metode mengajar 

6. Meningkatkan keingintahuan intelektual 

7. Cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu 

8. Membuat ingatan terhadap pelajaran lebih luas 

9. Dapat memberikan konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman biasa 

 

2.1.4.4 Media Visual 

Menurut Djamarah (2006: 124), “media visual adalah media yang hanya 

mengandalkan indera penglihatan”. 

Menurut M Sobry Sutikno (2009: 19), “media visual adalah media yang dapat 

dilihat dengan panca indera”.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media visual 

merupakan media yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. 

2.1.4.5 Manfaat Media Visual 

Menurut Levied an Lentz dalam Azhar Arsyad (2008:15-17), terdapat empat manfaat 

media visual yaitu sebagai berikut: 

1. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa 

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual 

yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

2. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau 

membaca) teks yang bergambar. 

3. Media visual terlihat dari temuan- temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa 

lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 
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4. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa mwdia visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam 

membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali.  

2.1.5 Hasil Belajar 

Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) pasal 58, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik 

secara berkesinambungan.  

Hasil belajar ditinjau dari taksonomi C. Bloom dalam Wardani Naniek 

Sulistya dkk. (2012:23) menyatakan bahwa hasil belajar mencakup kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Ketiga kemampuan tersebut dapat diketahui melalui pengukuran. 

Pengukuran diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan 

angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda (Wardani Naniek Sulistya 

dkk: 2012:47). Berdasarkan hasil pengukuran, maka dilakukan evaluasi belajar. 

Dalam evaluasi belajar tidak hanya menekankan pada hasil belajar saja, namun juga 

menekankan pada evaluasi proses belajar (Wardani Naniek Sulistya dkk. 2012: 18). 

Menurut Darmansyah (2006:13) hasil belajar adalah hasil penelitian terhadap 

kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. Ini berarti ada proses belajar 

yang merupakan kemampuan siswa yang harus diukur melalui angka. Sudjana 

(2004:22) mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta 

didik. Selanjutnya Wardani Naniek Sulistya dkk, hasil belajar adalah besarnya skor 

yang diperoleh melalui pengukuran pada saat proses belajar (non tes) dan pengukuran 

pada hasil belajar (tes). Teknik pengukuran pada saat proses belajar dengan 

menggunakan teknik non tes dan teknik pengukuran pada hasil belajar menggunakan 

teknik tes. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh di atas, dapat disimpulakan bahwa 

hasil belajar adalah besarnya skor yang diperoleh siswa melalui pengukuran proses  

belajar dan pengukuran hasil belajar sebagai hasil dari proses belajar. 

Taksonomi C. Bloom dalam Wardani Naniek Sulistya (2012:23) menyatakan bahwa, 

ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi dan mencipta. Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan denga sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yaitu penerimaan jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 

enam ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif dan interpretasi. 

 

Besarnya hasil belajar dapat diketahui melalui pengukuran. Pengukuran 

terhadap hasil belajar dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen. 

Menurut Wardani Naniek Sulistya, dkk. (2012:49) teknik pengukuran dibedakan 

menjadi 2 yaitu teknik tes dan non tes. 

1. Teknik tes 

Menurut Suryanto Adi, dkk (2009) secara sederhana tes adalah seperangkat 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang 

sifat (trait) atau atribut pendidikan yang setiap butir pertanyaan tersebut 

mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. 

Berikut ini adalah teknik tes yang dikemukakan oleh Endang Poerwanti 

(2008:4) : 

1. Jenis tes berdasarkan cara mengerjakan 

a. Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal 

maupun jawabannya. 

b. Tes Lisan 

Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban (response) semuanya 

dalam bentuk lisan. Karenanya, tes lisan relatif tidak memiliki rambu-rambu 

penyelenggaraan tes yang baku, karena itu, hasil dari tes lisan biasanya tidak 

menjadi informasi pokok tetapi pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. 

c. Tes Unjuk Kerja 

Pada tes ini peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai 

indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. 
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2. Jenis tes berdasarkan bentuk jawabannya 

a. Tes Esei (Essay-type Test) 

Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa mengorganisasikan 

gagasan-gagasan tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara 

mengemukakannya dalam bentuk tulisan. 

b. Tes Jawaban Pendek 

Tes dapat digolongkan menjadi tes jawaban pendek jika peserta tes diminta 

menuangkan jawabannya bukan dalam bentuk esei, tetapi memberikan jawaban-

jawaban pendek, dalam bentuk rangkaian kata-kata pendek, kata-kata lepas maupun 

angka-angka. 

c. Tes Objektif 

Tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi diperlukan untuk 

menjawab tes yang telah tersedia. Oleh karenanya sering pula disebut dengan istilah 

tes pilihan jawaban (selected response test). 

 

3. Tes berdasarkan waktu penyelenggaraan  

a. Tes masuk, diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran 

dimulai. 

b. Tes formatif, dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung. 

c. Tes sumatif, diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara 

keseluruhan (total). 

d. Pre-tes dan post –test, hasil pra test digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan peserta didik pada awal programpengajaran dan menentukan sejauh 

mana kemajuan seorang peserta didik. Kemajuan yang dicapai bisa dilihat dari 

perbandingan pra-tes dengan hasil tes yang diselenggarakan di akhir program 

pengajaran (post-test). 

2. Non Tes 

Teknik non tes sangat penting dalam mengases siswa pada ranah afektif 

dan psikomotor, berbeda dengan tekik tes yang lebih menekankan pada aspek 

kognitif. Ada beberapa macam teknik non tes Endang Poerwanti (2008:3-19 – 3-

31) yaitu: 

a. Observasi 

Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat 

dilakukan secara formal yaitu observasi dengan menggunakan instrumen yang 

sengaja dirancang untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, 

maupun observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan 

instrumen. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam yang 

diberikan secara lisan dan spontan, tentang wawasan, pandangan atau aspek 

kepribadian peserta didik. 
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c. Angket 

Angket adalah suatu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi 

yang berupa data deskriptif. Teknik ini biasanya berupa angket sikap (Attitude 

Questionnaires). 

d. Work Sample Analysis (Analisa Sampel Kerja) 

Work Sample Analysis digunakan untuk mengkaji respon yang benar dan 

tidak benar yang dibuat siswa dalam pekerjaannya dan hasilnya berupa informasi 

mengenai kesalahan atau jawaban benar yang sering dibuat siswa berdasarkan 

jumlah, tipe, pola, dan lain sebagainya. 

e. Task Analysis (Analisis Tugas) 

Task Analysis  digunakan untuk menentukan komponen utama dari suatu 

tugas dan menyusun skills dengan urutan yang sesuai dan hasilnya berupa daftar 

komponen tugas dan daftar skills yang diperlukan. 

f. Checklists dan Rating Scales 

Checklists dan Rating Scales dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

dalam bentuk semi terstruktur, yang sulit dilakukan dengan teknik lain dan data yang 

dihasilkan bisa kuantitatif ataupun kualitatif, tergantung format yang dipergunakan. 

g. Portofolio 

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam 

karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar 

dan prestasi siswa. 

h. Komposisi dan Presentasi 

Peserta didik menulis dan menyajikan karyanya. 

i. Proyek Individu dan Kelompok 

Mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta dapat digunakan 

untuk individu maupun kelompok.  

 

Alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 

dinamakan dengan instrumen. Instrumen terdiri atas instrumen butir-butir soal apabila 

cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan tes, dan apabila pengukuran 

dilakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi dapat menggunakan instrumen 

lembar pengamatan atau observasi, pengukuran dengan teknik skala sikap dapat 

menggunakan instrumen butir-butir pernyataan. Instrumen sebagai alat yang 

digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran maupun kompetensi 

yang dimiliki peserta didik haruslah valid, maksudnya adalah instrumen tersebut 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Alat ukur yang akan digunakan haruslah dibuatkan kisi-kisi terlebih dahulu. 

Kisi-kisi (test blue-print atau table of specification) adalah format atau matriks 

pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok 
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bahasan berdasarkan kompetensi dasar, indikator dan jenjang kemampuan tertentu. 

Penyusunan kisi-kisi ini digunakan untuk pedoman menyusun atau menulis soal 

menjadi perangkat tes. Adapun kisi-kisi tersebut di dalamnya meliputi: 

a. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

b. Indikator 

c. Proses berfikir {C1 (ingatan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis), 

C5 (evaluasi), C6 (kreasi)} 

d. Tingkat kesukaran soal (rendah, sedang, tinggi) 

e. Bentuk instrumen 

Hasil dari pengukuran pencapaian Kompetensi Dasar dipergunakan sebagai 

dasar penilaian atau evaluasi. Menurut BSNP (2007:9) penilaian adalah serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan 

hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Wardani 

Naniek Sulistya, dkk, (2010:2.8) menjelaskan bahwa evaluasi itu merupakan proses 

untuk memberi makna atau menetapkan kualitas hasil pengukuran, dengan cara 

membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria 

sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan 

sebelum proses pengukuran atau ditetapkan setelah pelaksanaan pengukuran. Kriteria 

dapat berupa kemampuan minimal yang dipersyaratkan seperti KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) atau batas keberhasilan, kriteria tersebut juga dapat pula berupa 

kemampuan rata-rata unjuk kerja kelompok, atau berbagai patokan yang lain. Kriteria 

yang berupa batas kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukuran dan 

bersifat mutlak disebut dengan Penilaian Acuan Patokan atau Penilaian Acuan 

Kriteria (PAP/PAK), sedang kriteria yang ditentukan setelah kegiatan pengukuran 

dilakukan dan didasarkan pada keadaan kelompok dan bersifat relatif disebut dengan 

Penilaian Acuan Norma atau Penilaian Acuan Relatif (PAN/PAR). 
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Fungsi penilaian menurut Depdiknas (dalam Wardani, Naniek Sulistya dkk 

2012:5) adalah untuk : 

a. Menggambarkan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik 

b. Membantu peserta didik memilih program atau jurusan, atau untuk mengembangkan 

kepribadian 

c. Menemukan kesulitan belajar dan mengembangkan prestasi peserta didik serta 

sebagai alat diaknosis bagi guru 

d. Sebagai upaya guru untuk menemukan kelemahan proses pembelajaran yang 

dilakukan ataupun yang sedang berlangsung 

e. Sebagai kontrol bagi guru dan semua pemangku kepentingan (stake holder) 

pendidikan tentang gambaran kemajuan perkembangan proses dan hasil belajar 

peserta didik. 

 

 

2.1.6 Penggunaan Model Problem Based Learning Berbantu Media Audio Visual 

dan Model Pembelajaran Think Pair Share Berbantu Media Visual 

Terhadap Hasil Belajar IPA Berdasarkan Standar Proses 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dikemas berdasarkan 

prosedur yang sesuai. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan langkah awal 

membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Setiap guru dalam satuan 

pendidikan wajib membuat RPP secara lengkap dan sistematis. Agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik 

untuk berperan aktif. RPP disusun untuk setiap KD yang dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan 

yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan (Permendiknas No 41 

Tahun 2007). 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan pembelajaran. 

Ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik 

untuk berpartisipatif aktif dalam proses pembelajaran (Permendiknas No 41 Tahun 

2007). 
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(2) Kegiatan Inti 

Sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007 bahwa kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

(3) Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir atau penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran.. dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut 

(BSNP No 41 Tahun 2007). 

Berdasarkan uraian di atas bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Maka dalam pelaksanaan model problem based 

learning berbantu media audio visual dan model pembelajaran think pair share 

berbantu media visual, wajib membuat RPP.  

Adapun pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model problem based 

learning berbantu media audio visual adalah sebagai berikut: 

1. Rencana pembelajaran (persiapan), meliputi: 

a. Merumuskan indikator yang akan dicapai 

b. Merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning berbantu media audio visual 

pada mata pelajaran IPA melalui penyusunan RPP 

c. Menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan 

d. Membuat lembar observasi guru untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung 
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e. Membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran 

2. Pelaksanaan, meliputi: 

1. Kegiatan pendahuluan  

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan bertanya, “sudah siap untuk belajar hari ini?” dan 

memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, memeriksa 

buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

c. Guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa tentang materi IPA yaitu peristiwa alam dan 

dampaknya dengan mengajukan pertanyaan “pernahkah anak-anak 

melihat peristiwa banjir di Jakarta?” 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

Fase 1: Orientasi Permasalahan 

e. Guru memberikan permasalahan kepada siswa tentang peristiwa alam  

yang terjadi di Indonesia melalui slide gambar 

2. Kegiatan inti 

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi meliputi: 

a. Guru memberikan informasi dan penjelasan kepada siswa tentang 

materi peristiwa alam  

b. Guru menunjukkan video animasi tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia, hal ini bertujuan agar siswa tertarik dan 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif 

2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi meliputi: 
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 Fase 2: Mengorganisasikan Siswa Untuk Meneliti 

a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok dengan diberikan topik 

permasalahan yang berbeda tentang peristiwa alam yaitu: 

Kelompok A : peristiwa alam gempa bumi dan dampaknya 

Kelompok B : peristiwa alam gunung meletus dan dampaknya 

Kelompok C : peristiwa alam banjir dan dampaknya 

Kelompok D : peristiwa alam tanah longsor dan dampaknya 

Kelompok E : peristiwa alam angin puting beliung dan dampaknya 

Kelompok F : peristiwa alam kebakaran hutan dan dampaknya 

Kelompok G : peristiwa alam tsunami dan dampaknya 

b. Selain mengamati video animasi peristiwa alam pada awal 

pembelajaran, guru membagikan materi tambahan terkait dengan 

permasalahan dari buku, artikel, dan gambar 

Fase 3: Investigasi Mandiri dan Investigasi Kelompok 

c. Setiap individu dalam kelompok mencari informasi dari buku, 

artikel, gambar, atau pengalaman pribadi tentang topik permasalahan 

yang ditentukan 

d. Masing-masing anggota kelompok kembali ke kelompoknya dan 

mengumpulkan semua data atau informasi yang telah mereka 

dapatkan 

Fase 4: Mengembangkan dan Mempresentasikan Hasil Laporan 

Diskusi 

e. Masing-masing kelompok mendiskusikan tindakan yang harus 

dilakukan dari peristiwa alam yang terjadi serta mengembangkan 

dari hasil laporan diskusi 

f. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil laporan diskusi 

kelompok di depan kelas kepada teman-teman yang lain 
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Fase 5: Menganalisis dan Mengevaluasi Permasalahan 

g. Kelompok yang lain saling bertanya dan menanggapi terhadap 

kelompok yang sedang mempresentasikan hasil laporan diskusi 

kelompoknya 

h. Siswa menganalisis hasil laporan diskusi yang telah dipresentasikan  

i. Siswa saling mengevaluasi hasil laporan diskusi yang telah 

dipresentasikan 

3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, meliputi: 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas 

b. Guru memberikan umpan balik dan penguatan 

3. Kegiatan akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan “Apakah pelajaran hari ini 

menyenangkan? Apa yang kalian peroleh hari ini?” 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran think pair share berbantu media visual adalah sebagai berikut: 

1. Rencana pembelajaran (persiapan), meliputi: 

a. Merumuskan indikator yang akan dicapai 

b. Merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share pada mata pelajaran IPA 

melalui penyusunan RPP 

c. Menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan 

d. Membuat lembar observasi guru untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung 

e. Membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran 
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3. Pelaksanaan, meliputi: 

1. Kegiatan awal 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan bertanya, “sudah siap untuk belajar hari ini?” dan 

memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, memeriksa 

buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

d. Guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa tentang materi IPA yaitu peristiwa alam dan 

dampaknya dengan mengajukan pertanyaan “pernahkah anak-anak 

melihat peristiwa tsunami di Aceh?” 

2. Kegiatan inti 

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi meliputi: 

a. Guru memberikan informasi dan penjelasan kepada siswa tentang 

materi peristiwa alam dengan menggunakan media visual berupa 

gambar peristiwa alam. 

b. Guru menunjukkan beberapa gambar tentang peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia 

c. Guru memberikan permasalahan kepada siswa terkait dengan 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi meliputi: 

Tahap 1: Thinking (Berpikir) 

a. Secara individu, siswa mulai memikirkan dan 

mencari/mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  
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b. Siswa menuliskan peristiwa alam dan dampaknya diselembar kertas  

Tahap 2: Pairing (Berpasangan) 

a. Siswa mulai berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk 

mendiskusikan jawaban yang diperoleh dari masing-masing individu 

b. Setiap pasangan menuliskan hasil diskusinya di selembar kertas 

untuk dipresentasikan 

Tahap 3: Sharing (Berbagi) 

a Beberapa kelompok diskusi mempresentasikan jawaban yang telah 

diperoleh bersama kelompok pasangannya dan kelompok lain 

mendengarkan serta memberi tanggapan 

b Masing-masing kelompok pasangan diskusi mengumpulkan hasil 

diskusi 

3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, meliputi: 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas 

b. Guru memberikan umpan balik dan penguatan 

3. Kegiatan akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan “Apakah pelajaran hari ini 

menyenangkan? Apa yang kalian peroleh hari ini?” 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam 

 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan model problem based learning yang 

diterapkan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA, diantaranya : 

Menurut penelitian Merinda Dian Prametasari pada tahun 2012 dengan judul 

“Efektivitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V di SD Gugus Hasanudin Salatiga 
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Semester II Tahun Ajaran 2011/2012”, menyimpulkan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan ada efektifitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning-PBL) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V di SD Gugus 

Hasanudin Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan rata-rata dari hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dengan perolehan rata-rata nilai tes siswa kelas kontrol lebih rendah dari pada rata-

rata nilai tes siswa kelas eksperimen, yaitu 74,53 < 83,38 dengan perbedaan rata-rata 

(mean difference) sebesar 8,851. Perbedaan tersebut ditinjau dari kesignifikansiannya 

nampak thitung > ttabel (3.201 > 1.674) dengan taraf signifikansi diperoleh angka 0,002 

< 0,05. Kelebihan dari penelitian ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning-

PBL) lebih tinggi dari kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Namun di sisi lain dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu membandingkan 

dengan model pembelajaran yang tidak seimbang antara model problem based 

learning dengan metode ceramah serta dalam hasil penelitian tidak menjelaskan hasil 

observasi untuk aktivitas guru dan siswa. Untuk itu dalam penelitian ini akan 

dilaksanakan menggunakan model pembelajaran yang seimbang yaitu model problem 

based learning dengan model pembelajaran think pair share yang sama-sama 

menekankan permasalahan dan menjelaskan hasil observasi untuk aktivitas guru dan 

siswa pada hasil penelitian sehingga mudah untuk melakukan refleksi dalam 

pembelajaran. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurkhikmah dalam Journal of 

Elementary Education Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013, dengan judul 

penelitian “Keefektifan Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA”, menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara siswa kelas V SD yang memperoleh pembelajaran 

materi Daur Air dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan yang mendapat 

pembelajaran dengan metode ceramah. Dilihat dari levene’s test for equality of 

variances nilai yaitu 0,314 dengan nilai signifikansi 0,577. Karena nilai signifikan 
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lebih besar dari (0,577>0,05), maka varians berasal dari populasi yang sama atau 

homogen (Triton 2006:175). Berdasarkan output hasil uji t, nilai t pada equal 

variances assummed 2,058 dan nilai signifikansi dua sisi (sig.2-tailed) sebesar 0,44. 

Dari hasil output independent t-test, diperoleh signifikansi dua sisi (sig.2-tailed) 

sebesar 0,44. Karena signifikansi dua sisi sebesar 0,44 kurang dari 0,05 (0,44<0,05), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima (Triton 2006: 176).  Kelebihan dari penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning-PBL) lebih tinggi dari kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah. Namun di sisi lain dalam penelitian ini terdapat 

kelemahan yaitu membandingkan dengan model pembelajaran yang tidak seimbang 

antara model problem based learning dengan metode ceramah dan dalam penelitian 

juga tidak menjelaskan pelaksanaan treatment sehingga sulit untuk melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran.. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilaksanakan 

menggunakan model pembelajaran yang seimbang yaitu model problem based 

learning dengan model pembelajaran think pair share yang sama-sama menekankan 

permasalahan dan menjelaskan pelaksanaan treatment dalam pembelajaran. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh I Kd. Marga Sastrawan, Siti 

Zulaikha, dan D.B.K.N Semara Putra tahun 2014 dalam e-Journal Mimbar PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha, dengan judul penelitian “Pengaruh Model 

Pembelajaran PBL Berbantuan Media Visual Animasi Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas V SD Gugus II Tampaksiring Gianyar”, menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan melalui 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Media Visual 

Animasi dengan siswa yang dibelajarkan melalui Pembelajaran Konvensional Pada 

Kelas V SD Gugus II Tampaksiring, Gianyar Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis 

penelitian ini tergolong penelitian quasi eksperimen dengan desain Nonequivalent 

control group design. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh SD 

siswa kelas V yang terdapat di Gugus II Tampaksiring, Gianyar. Sampel yang 

digunakan adalah siswa kelas V SDN 1 Tampaksiring dan siswa kelas V SDN 6 
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Tampaksiring yang diambil dengan teknik Random Sampling. Metode pengumpulan 

data adalah tes. Teknik analisis yang digunakan adalah uji-t. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara 

siswa yang dibelajarkan melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbantuan media visual animasi dengan siswa yang dibelajarkan melalui 

pembelajaran konvensional. Hasil uji hipotesis diperoleh thitung sebesar 3,25, 

sedangkan nilai ttabel adalah 2,00. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 

thitung > ttabel (3,25 > 2,00). Kelebihan dari penelitian ini hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning-

PBL) lebih tinggi dari kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Namun di 

sisi lain dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu membandingkan dengan model 

pembelajaran yang tidak seimbang antara model problem based learning dengan 

metode ceramah. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan 

model pembelajaran yang seimbang yaitu model problem based learning dengan 

model pembelajaran think pair share yang sama-sama menekankan permasalahan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Hastuti dan Yudi Budianti 

pada tahun 2014 dalam Pedagogik (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas II SDN Bantargebang II Kota Bekasi”, 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan media audio visual dengan siswa yang menggunakan media gambar 

pada pembelajaran IPA. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode 

penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment) dengan desain penelitian yang 

digunakan bentuk pretest-postest nonequivalent-group design. Sampel yang diambil 

untuk mewakili populasi menggunakan teknik purposive sampling  dan sampel yang 

diambil berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

teknik pengambilan data berupa tes ojektif. Teknik analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan uji-t taraf signifikan α = 0,05. Hasil penelitian data yang 

diperoleh menunjukkan  thitung > ttabel yaitu 6,23>1,690 artinya H0 ditolak dan H1 
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diterima. Kelebihan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar 

antara siswa yang menggunakan media audio visual dengan siswa yang menggunakan 

media gambar pada pembelajaran IPA.  

Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, akan disajikan dalam tabel 4 

berikut ini: 

Tabel 4 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Terdahulu 

 

No 

 

Nama 

peneliti 

 

Tahun 

 

Variabel penelitian 

 

Hasil penelitian 

Pembelajaran 

problem 

based 

learning 

Media

audio 

Visual 

Hasil 

belajar 

IPA 

1 Dian 

Prametasari 

2012    Menunjukkan ada 

efektivitas 

penggunaan model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

(problem based 

learning-PBL) 

terhadap hasil 

belajar IPA siswa 

kelas V di SD 

Gugus Hasanudin 

Salatiga Semester 

II Tahun Ajaran 

2011/2012 

2 Nurkhikmah 2014    Menunjukkan ada 

perbedaan hasil 

belajar yang 

signifikan antara 

siswa kelas V SD 

yang memperoleh 

pembelajaran 

materi Daur Air 

dengan 

menggunakan 
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model 

pembelajaran PBL 

dan yang mendapat 

pembelajaran 

dengan metode 

ceramah 

3 I Kd. Marga 

Sastrawan, 

Siti 

Zulaikha, 

dan 

D.B.K.N 

Semara 

Putra 

2014    Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

hasil belajar IPA 

antara siswa yang 

dibelajarkan 

melalui model 

pembelajaran 

Problem Based 

Learning (PBL) 

Berbantuan Media 

Visual Animasi 

dengan siswa yang 

dibelajarkan 

melalui 

Pembelajaran 

Konvensional Pada 

Kelas V SD Gugus 

II Tampaksiring, 

Gianyar Tahun 

Pelajaran 

2013/2014 

4 Ari Hastuti 

dan Yudi 

Budianti 

2014    Terdapat perbedaan 

hasil belajar antara 

siswa yang 

menggunakan 

media audio visual 

dengan siswa yang 

menggunakan 

media gambar pada 

pembelajaran IPA. 

5 Peneliti  2015     

 

 Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Persamaannya yaitu pada 
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variabel pembelajaran problem based learning dalam penelitian Dian Prametasari 

tahun 2012, Nurkhikmah tahun 2013, dan I Kd. Marga Sastrawan, Siti Zulaikha, 

D.B.K.N Semara Putra tahun 2014, variabel media audiovisual pada penelitian Ari 

Hastuti dan Yudi Budianti tahun 2014 dan hasil belajar IPA sama dengan keempat 

penelitian yang telah disajikan. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel media audio 

visual pada penelitian Ari Hastuti dan Yudi Budianti tahun 2014. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran 

Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Hal itu menunjukkan bahwa sangat pentingnya peran IPA dalam kehidupan. 

Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan model pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa lebih aktif dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Melalui model problem based learning berbantu media audio visual diharapkan dapat 

memberikan suasana yang menarik dan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terkait dengan materi IPA.  

Dalam penelitian ini, akan membandingkan pembelajaran IPA menggunakan 

model pembelajaran think pair share berbantu media visual yang sering digunakan 

dalam pembelajaran sebelumnya dengan model problem based learning berbantu 

media audio visual terhadap hasil belajar kognitif IPA siswa kelas 5 tahun 2014/2015.  
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Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

  

Pembelajaran IPA 

KD 7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan 

Pembelajaran dengan model pembelajaran 

think pair share berbantu media visual 

Pembelajaran dengan model problem based learning 

berbantu media audio visual  

Gambar 1  

Efektivitas Antara Penggunaan Model Problem Based Learning Berbantu Media Audio 

Visual dengan Model Pembelajaran Think Pair Share Berbantu Media Visual  

Thinking (Berpikir) 
Siswa memikirkan 

serta mencari 

informasi tentang 

peristiwa alam 

melalui media visual 

Orientasi permasalahan 

Pairing 

(Berpasangan) 

Siswa mengamati permasalahan  

tentang peristiwa alam melalui 

media audio visual 

Siswa berdiskusi 

dengan teman 

sebangku terkait 

dengan peristiwa 

alam 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

Siswa terbagi menjadi 7 kelompok 

dengan topik permasalahan berbeda 

dan memikirkan jawaban untuk 

menyelesaikan permasalahan 

Investigasi mandiri dan 

investigasi kelompok 

Setiap anggota kelompok mencari 

informasi dari buku, artikel, gambar, 

atau pengalaman pribadi tentang 

topik permasalahan yang ditentukan 

 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

hasil laporan diskusi 

Siswa mengembangkan hasil 

laporan diskusi kelompok dan 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas  

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

permasalahan 

Siswa menganalisis hasil laporan 

diskusi yang telah dipresentasikan 

dan siswa saling mengevaluasi 

hasil laporan diskusi yang telah 

dipresentasikan dengan bimbingan 

guru 

Sharing (Berbagi) Siswa 

mempresentasikan 

hasil laporan diskusi 

yang telah diperoleh 

bersama kelompok 

pasangannya 

Tes formatif 

Tes formatif 

Skor  

Skor  

Hasil belajar kognitif siswa 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan, maka diajukan hipotesis yang 

hendak diuji dalam penelitian, yaitu : 

1. H0 = tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem based 

learning berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair 

share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Gadu 

Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Ha = terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem based learning 

berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair share 

berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Gadu 

Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

 


