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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Hasil Belajar

2.1.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Trianto (2011:16) berpendapat bahwa: “Belajar secara umum dapat

diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik

seseorang sejak lahir” Sedangkan menurut Hamalik (2010:154) “belajar adalah

perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman”.

Abdurrahman (2003:23-24) menyatakan bahwa: “Belajar itu sendiri

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap”. Berbeda lagi dengan pendapat

Winkel (2005:59) yang menyatakan bahwa: “Belajar pada manusia merupakan

suatu aktifitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan

lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan-

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap, perubahan itu bersikap secara relative

dan konstan dan berbekas”.

Djamarah (2009:11) menyatakan bahwa: “Belajar adalah proses perubahan

perilaku berkat pengalaman dan latihan”. Artinya, tujuan kegiatan ini adalah

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan

maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek pribadi. Sedangkan menurut Gulo

(2005:125) belajar dapat juga diartikan sebagai kegiatan manusia dalam

memahami dan menanggapi lingkungannya.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri

seseorang, seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah

lakunya, ketrampilan, kecakapan, kemampuan, daya reaksi, dan daya

penerimaannya. Bagaimana cara belajar seorang siswa sangat mempengaruhi hasil

yang dapat dicapai.
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2.1.1.2 Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebut sebagai

prestasi belajar. Prestasi belajar juga dapat diartikan sebagai penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.

Bloom dalam Abdurahman (2003:38) menyatakan bahwa ada tiga ranah

hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembagian hasil belajar itu

dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik itu bukan berarti pelaksanaannya

terpisah. Ketiganya saling berhubungan dan mempengaruhi. Artinya kalau guru

mengembangkan hasil belajar kognitif tidak berarti guru tersebut tidak

mengembangkan hasil belajar afektif dan psikomotorik.

Menurut A.J Romiszowki dalam Abdurahman (2003:38) hasil belajar

merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemrosesan masukan (inputs).

Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan

keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (performance). Seperti halnya

Romiszowki, Keller (1983:391) memandang hasil belajar sebagai keluaran dari

suatu system pemrosesan berbagai masukan yang berupa informasi. Berdasarkan

masukan tersebut menurut Keller dalam Abdurahman (2003:38) dapat

dikelompokkan dalam dua macam, yaitu kelompok masukan pribadi (personal

inputs) dan kelompok masukan yang berasal dari lingkungan (environmental

inputs). Dari pemikiran tersebut kemudian keller mengembangkan pengertian

hasil belajar adalah prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak dan merupakan

fungsi dari masukan pribadi (personal input) dan masukan yang berasal dari

lingkungan (environmental input). Menurut Keller masukan pribadi terdiri dari

empat macam yaitu; (1) motivasi atau nilai-nilai; (2) harapan untuk berhasil; (3)

intelegensi dan penguasaan awal; dan (4) evaluasi kognitif terhadap kewajaran

atau keadilan konsekuensi. Masukan yang berasal dari lingkungan terdiri dari tiga

macam, yaitu (1) rancangan dan pengelolaan motivasional, (2) rancangan dan

pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan (3) rancangan dan pengelolaan ulangan

penguatan (reinforcement)
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Oleh karena setiap mata pelajaran menuntut hasil belajar yang berbeda dari

mata pelajaran lain maka banyak para ahli yang mengemukakan jenis-jenis hasil

belajar, seperti Gagne dan Bloom. Gagne dalam Hermawan (2010:10.20)

mengemukakan hasil belajar dalam lima kategori yaitu: (1) Informasi Verbal

(Verbal Information). Informasi verbal adalah kemampuan yang menuntut siswa

untuk memberikan tanggapan khusus terhadap stimulusya yang relatif khusus.

Untuk menguasai kemampuan ini siswa hanya dituntut untuk menyimpan

informasi dalam sistem ingatannya. (2) Kemampuan Intelektual (Intelektual Skill).

Keterampilan intelektual adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk

melakukan kegiatan kognitif yang unik. Unik disini adalah bahwa siswa harus

mampu memecahkan masalah dengan enerapkan informasi yang belum pernah

dipelajari. (3) Strategi kognitif (Cognitif Strategies) yang mengacu pada

kemampuan mengontrol proses internal yang dilakukan oleh individu dalam

memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi, belajar, mengingat dan berfikir.

Siswa yang telah menguasai kemampuan strategi kognitif akan mendapat

kemudahan dalam berkonsentrasi belajar, mengingat dan berfikir. (4) Sikap

(Attitude) yang mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan atau

keputusan untuk bertindak dibawah kondisi tertentu. Dikaitkan dengan hasil

belajar, sikap adalah kemampuan siswa dalam menentukan pilihan atau bertindak

sesuai dengan sistem nilai yang diyakini. (5) Keterampilan Motorik yang mengacu

pada kemampuan melakukan gerakan atau tindakan yang terorganisasi yang

direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, kekuatan dan kehalusan.

Berbeda lagi pendapat menurut Hermawan dkk, (2010:10.20) menyatakan

bahwa Hasil belajar mengacu pada segala sesuatu yang menjadi milik siswa

sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan Kemampuan yang

diharapkan dikuasai dari suatu mata pelajaran berbeda dengan mata pelajaran lain.

Setiap mata pelajaran memiliki tugas tersendiri dalam mengembangkan hasil

belajar yang merupakan akibat dari kegiatan pembelajaran. Menurut Hamalik

(2010:155) Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada

diri siswa, yang dapat diamati dan dapat diukur dalam bentuk perubahan

pengetahuan sikap dan ketrampilan
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Namun demikian, demi kepentingan penelitian ini, penulis memilih untuk

membuat batasan tentang hasil belajar. Bagi seorang peserta didik hasil belajar

dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada peserta didik mulai dari belum bisa

menjadi bisa, belum pandai menjadi pandai, belum mampu menjadi mampu.

Tentunya setelah peserta didik tersebut melalui sebuah proses yang dinamakan

belajar. Hasil belajar sebagai capaian yang telah diperoleh siswa karena telah

melewati proses belajar mengajar, dimana hasil atau capaian itu diukur dengan

memberikan tes. Nilai yang diperoleh dari hasil tes tersebut kemudian yang diukur

untuk melihat siswa tersebut telah berhasil mencapai belajarnya atau belum.

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Setelah membahas tentang pengertian hasil belajar, timbul pertanyaan,

“faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa

disekolah?”. Para pakar yang berpendapat tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa di sekolah cukup bervariasi.

Salah satunya adalah Makmun dalam Agus Taufiq (2010:5.20) mengemukakan 3

(tiga) faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah yaitu;

faktor input, faktor proses dan faktor output.

Faktor input (masukan) meliputi: (1) raw input atau masukan dasar yang

menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan

psikis yang dimilikinya, (2) instrumen input (masukan instrumental) yang

mencangkup guru, kurikulum, materi dan metode, sarana dan fasilitas. (3)

environmental input (masukan lingkungan) yang mencangkup lingkungan fisik,

geografis, sosial, dan lingkungan budaya. Faktor proses menggambarkan

bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap

aktivitas belajar anak. Faktor output adalah perubahan tingkah laku yang

diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar. Faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada dasarnya terwujud dalam bentuk

perubahan pengetahuan  (knowledge), penguasaan perilaku yang ditentukan

(kognitif, afektif, psikomotorik) dan perbaikan kepribadian.

Sesuai dengan pendapat ahli di atas, bahwa salah satu faktor input yang

mempengaruhi hasil belajar adalah guru, metode dan materi, maka dalam
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penelitian ini, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar,

penulis mengambil model pembelajaran sebagai fokus kajian. Karena model

pembelajaran adalah hasil dari pemikiran guru yang merupakan salah satu dari

factor input hasil belajar. Dengan kata lain, penulis memutuskan untuk melihat

model pembelajaran pembelajaran sebagai faktor yang mempengaruhi hasil

belajar siswa.

2.1.2 Model pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Dahlan dalam Alma (2009:83) model mengajar dapat diartikan

sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyususn kurikulum,

mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas.

Sedangkan menurut Amri dan Ahmadi (2010:101) ada beberapa pendapat tentang

model pembelajaran. Pertama, model pembelajaran merupakan suatu rencana atau

pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan

memberi petunjuk kepada pengajar di kelas  dalam setting pengajaran atau setting

lainnya. Kedua, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Arends

dalam Trianto (2012:51) memberikan pendapat mengenai pengertian model

pembelajaran, yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam

tutorial. Model pembelajarn ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang

akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, dan

pengelolaan kelas. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran adalah kerangka perencanaan pembelajaran yang

menggambarkan bagaimana prosedur sistematis yang dapat digunakan sebagai

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas  untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai.

2.1.2.2 Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Supridjono (2010:54) menyatakan bahwa “model pembelajaran kooperatif

adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk
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bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. Jadi

dapat dikatakan bahwa secara umum, pembelajaran kooperatif dianggap lebih

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas kemudian menyediakan

bahan-bahan pembelajaran dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta

didik dalam pembelajaran.

Jauhar (2011:52) menyatakan “pembelajaran kooperatif adalah strategi

belajar dengan dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang

tingkat kemampuannya berbeda”. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya,

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu

untuk memahami materi pelajaran. Jauhar juga menyatakan dalam pembelajaran

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok

belum menguasai bahan pelajaran.

Slavin dalam Prawiradilaga (2008:115) menyatakan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah metode yang memungkinkan pebelajar untuk bekerja dan

belajar dalam kelompok kecil, saling membantu satu sama lain untuk mengatasi

kesulitan belajar.

Sedangkan menurut Sanjaya (2007:240) Pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan system pengelompokan/

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

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

Hampir sama dengan pendapat Sanjaya, Hamdani (2011:30) mengemukakan

bahwa model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan.

Menurut Lie dalam wena (2009:189) pembelajaran kooperatif adalah

system pembelajaran yang memeberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama

dengan sesame siswa dengan tugas-tugas terstruktur, dan dalam hal ini gurur

bertindak sebagai fasilitator.

Abdulrahman dan Bintoro dalam wena (2009:190) mengatakan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan secara sadar dan sistematis

mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan sislih asuh antar sesame

siswa sebagai latihan hidup didalam masyarakan nyata
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Wena (2009:189) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan

salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu

Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil

dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam

pembelajaran kooperatif, siswa pandai mengajar siswa yang kurang pandai tanpa

merasa dirugikan. Siswa kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang

menyenangkan karena banyak teman yang membantu dan memotivasinya.

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam

kelompok. Ada unsure-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif yang

membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Johnson

dalam Agus Supridjono (2010:58) mengatakan bahwa tidak semua belajar

kelompok bias dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang

maksimal, lima unsure dalam pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima

unsure tersebut adalah: (1) Positif Independence (saling ketergantungan positif),

(2) Personal Responsibility (tanggung jawab perseorangan), (3) Face to face

promotive (interaksi promotif), (4) Interpersonal skill (komunikasi antar anggota),

(4) Group processing (pemrosesan kelompok)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang berusaha

memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber belajar, disampang guru

dan sumber belajar yang lainnya untuk mencapai tujuan belajar. Melalui

pembelajaran kooperatif akan memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja

sama dengan sesame siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. melalui

pembelajaran kooperatif pula, seorang siswa akan menjadi sumber belajar bagi

temannya yang lain.

2.1.2.3 Unsur-unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif

Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, menurut Lungdren

dalam Jauhar (2011:53) adalah sebagai berikut: a) para siswa harus memiliki

persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang bersama”; b) para siswa harus

memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain dalam

kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari
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materi yang dihadapinya; c) para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua

memiliki tujuan yang sama; d) para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung

jawab di antara para anggota kelompok; e) para siswa diberikan satu evaluasi atau

penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok; f) para

siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh ketrampilan bekerja

sama selama belajar; g) setiap siswa akan diminta mempertanggung jawabkan

secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat

elemen-elemen yang saling terkait agar benar-benar mencerminkan pembelajaran

kooperatif. Menurut Nurhadi dan Seduk (2003) dan Lie (2002) yang dikutip dari

Made Wena (2009:190) ada berbagai elemen yang merupakan ketentuan pokok

dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: a) Saling ketergantungan positif (positive

Inderdependence); b) Interaksi tatap muka (face to face interaction); c)

Akuntabilitas individual (individual accountability); dan d) ketrampilan untuk

menjalin hubungan antar pribadi atau ketrampila sosial yang secara sengaja

diajarkan (use of collarative/ social skill).

Dalam sistem pembelajaran kooperatif, guru harus mampu untuk

menciptakan suasana belajar yang mendorong agar siswa merasa saling

membutuhkan.  hubungan yang saling membutuhankan antara siswa yang satu

dengan siswa yang lainnya inilah yang disebut dengan aling ketergantungan

secara positif. Selain itu perlu adanya interaksi tatap  muka yaitu dimana semua

anggota kelompok berinteraksi salng berhadapan, dengan menerapkan

ketrampilan saling bekerja sama untuk menjalin hubungan dengan sesama anggota

kelompok Dalam pembelajaran kooperatif juga dituntut untuk membimbing siswa

agar dapat berkolaborasi, bekerja sama dan besosialisasi anatar anggota

kelompok. Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi juga dibutuhkan dalam

pembelajaran kooperatif,  ketrampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan

terhadap teman, tidak mendominasi orang lain , mandiri, dan berbagai sikap lain

yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi tidak hanya diasumsikan,

tetapi secara sengaja perlu diajarkan oleh guru.
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2.1.2.4 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif

Menurut Slavin dalam Jauhar (2011:54) menyatakan tujuan dari

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan

individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya.

Sedangkan menurut Trianto (2011:42) pembelajaran kooperatif disusun

dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipsi siswa, memfasilitasi siswa

dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Jadi dalam

pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun

sebagai guru. Selain itu dengan bekerja sama secara kolaboratif dengan

kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama, maka siswa akan mengembangkan

ketrampilan-ketrampilan berhubungan dengan interaksinya dengan orang lain

yang akan sangat berguna  dan bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah.

Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mencapai tujuan mereka

dan dengan siapa mereka bekerja sama mencapai tujuan tersebut.  Ibrahim dkk

dalam Trianto (2011:44) menyatakan tujuan-tujuan pembelajaran kooperatif

mencangkup tiga jenis tujuan penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan

terhadap keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial.

Tujuan penting pertama yang disampaikan oleh Ibrahim adalah mengenai

hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja

siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu siswa memahami

konsep-konsep yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan kemampuan

berfikir kritis untuk menyatukan gagasan. Jadi diharapkan dengan pembelajaran

kooperatif siswa dapat meningkatkan hasil akademik dalam tugas-tugas sekolah.

Menurut Ibrahim dalam Trianto (2011:44) pembelajaran kooperatif

mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keragaman

ras, budaya dan agama, strata sosial, kemampuan dan ketidak mampuan.

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar

belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-

tugas bersama dan belajar untuk menghargai satu sama lain.



19

Selain penerimaan terhadap keragaman, Ibramin dalam Trianto (2011:44)

menyatakan bahwa pembelajaran koperatif juga bertujuan untuk mengembangkan

ketrampilan sosial. Pembelajaran kooperatif sangat tepat untuk digunakan dalam

melatih siswa belajar berhubungan dan berinteraksi secara sosial, melatih

ketrampilan kerja sama, dan kolaborasi, dan juga ketrampilan-ketrampilan tanya

jawab untuk mencapai menyatukan gagasan dan mencapai tujuan bersama.

2.1.2.5 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif

Apabila diperhatikan secara seksama, maka pembelajaran kooperatif ini

mempunyai ciri-ciri tertentu dibandig dengan model lainnya. Arends dalam

Trianto (2011:47) menyatakan bahwa pelajaran yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara koopatif untuk menuntaskan materi

belajar

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang,

dan rendah.

3. Bila memungkinkan, angota kelompok berasal dari ras, budaya suku, jenis

kelaminyang beragam, dan

4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu

Hampir sama dengan pendapat Arends mengenai ciri-ciri pembelajaran

kooperatif, Trianto (2011:43) menyebutkan ciri-ciri pembelajaran kooperatif

sebagai berikut:

1. Adanya saling ketergantungan positif, saling membantu, dan saling

memberikan motivasi sehingga ada interaksi promotif

2. Adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pelajaran

tiap anggota kelompok, dan kelompok diberi umpan balik tentang hasil belajar

para anggotanya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan

bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan

3. Kelompok belajar heterogen, baik dalam kemampuan akademik, ras, etnik,

dan sebagainya.

4. Ketrampilan sosial yang diperlukan dalam kerja gotong royong seperti

kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan  mempercayai orang lain
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5. Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung guru terus melakukan

pemantauan melalui observasi dan melakukan intervensi jika terjadi masalah

dalam kerja sama antar anggota kelompok.

6. Guru memperhatikan secara proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-

kelompok belajar

7. Penekanan tidak hanya pada penyelesaian tugas tetapi juga hubungan

interpersonal (hubungan anatar pribadi yang saling menghargai)

Dari uraian diatas, terlihat bahwa pendapat Trianto mengenai ciri-ciri

pembelajaran kooperatif hampir sama dengan yang dikatakan oleh Arends, namun

sedikit lebih lebih lengkap. Dalam pendapat Trianto (2011:43) perlu adanya

akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pelajaran tiap anggota

kelompok, dan kelompok diberi umpan balik tentang hasil belajar para

anggotanya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan bantuan

dan siapa yang dapat memberikan bantuan.

2.1.2.6 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif

Sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase menurut

Suprijono (2009:65) yaitu:

Langkah 1 :

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Guru menjelaskan

tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap belajar.

Langkah 2 :

Menyajikan informasi. Guru mempresentasikan informasi kepada peserta didik

secara verbal.

Langkah 3 :

Mengorganisasikan peserta didik ke dalam tim-tim belajar. Guru memberikan

penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar dan

membantu kelompok melakukan transisi yang efisien.

Langkah 4 :

Membantu kerja tim dan belajar. Membantu tim-tim belajar  selama peserta didik

mengerjakan tugasnya.
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Langkah 5 :

Mengevaluasi. Menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi

pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

Langkah 6:

Memberikan pengakuan atau penghargaan. Guru mempersiapkan cara untuk

mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok.

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share

Menurut Arends dalam Jauhar (2011:59) ada empat pendekatan

pembelajaran kooperatif, yaitu a) Students Teams Achievement Division (STAD);

b) Investigasi kelompok; c) Pendekatan structural; d) Jigsaw; e) Teams Games

Tournament (TGT). Sedangkan Think Pair Share masuk dalam pendekatan

structural. Pendekatan structural dikembangkan oleh Spencer Kagen. Struktur

dalam pendekatan ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam

kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif, daripada

penghargaan individual. Menurut Arends dua macam struktur yang terkenal

adalah Think Pair Share dan Numbered Head Together.

Arends dalam Trianto (2011:132) menyatakan bahwa: “Think Pair Share

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi

kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang

digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu

untuk berpikir, untuk merespon dan saling membantu”.

Alma (2009:91) menyatakan bahwa Think Pair Share mecangkup tiga

langkap utama yaitu; pertanyaan diajukan untuk seluruh kelas, lalu tiap siswa

memikirkan jawabannya, kemudian siswa dibagi berpasangan dan diskusi.

Pasangan ini melaporkan hasil diskusinya dan berbagi pemikiran dengan seluruh

kelas.
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Slavin (2010:257) menyatakan bahwa:

Ketika guru menyampaikan pelajaran kepada kelas, para siswa duduk
berpasangan dengan timnya masing-masing. Guru memberikan pertanyaan
kepada kelas. Siswa diminta untuk memikirkan sebuah jawaban dari mereka
sendiri, lalu berpasangan dengan pasangannya untuk mencapai sebuah
kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya, guru meminta para siswa untuk
berbagi jawaban yang telah mereka sepakati dengan seluruh kelas.

Jaurhan (2011:61) menyatakan Think Pair Share memiliki prosedur yang

ditetapkan secara eksplisit  untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk

berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain.

Sedangkan Think Pair Share menurut Suprijono (2010:91) memiliki arti

seperti namanya ‘Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan

pertanyaan atau isu terkait dengan pembelajaran dengan pembelajaran untuk

dipikirkan oleh peserta didik. Selanjutnya “Pairing” , pada tahap ini guru meminta

peserta didik berpasang-pasangan. Memberi kesempatan pada pasangan-pasangan

itu untuk berdiskusi. Kemudian yang terakhir tahap “Sharing”, pada tahap ini

hasil diskusi intersubyektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan

pasangan seluruh kelas. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang

mendorong pada pengonstruksian pengetahuan secara integrative. Jadi peserta

didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan model kooperatif tipe Think

Pair Share adalah model pembelajaran kooperatif yang bertujuan memberi siswa

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

lain . serta mempunyi tiga tahapan penting yaitu (think), berpasangaan (pair),

berbagi (share). Tahap pertama yaitu think, yaitu guru memberi  soal pada siswa

kemudian siswa diberi kesempatan berpikir secara mandiri mengenai

permasalahan yang diberikan oleh guru. Tahap kedua pair, yaitu siswa dibagi

kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan dan bertukar pikiran untuk

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Tahapan yang ketiga share,

yaitu setiap kelompok pasangan saling berbagi pendapat yang sudah didiskusikan

dalam kelompok pasangan tadi dengan kelompok pasangan yang lain dalam satu

kelas untuk memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru. Cara berbagi
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pendapat dengan kelompok lain yaitu salah satu kelompok mencoba memberikan

pendapat dari kelompoknya ke depan kelas, sedangkan kelompok lain dapat

memberikan tanggapan dan saran kepada kelompok yang maju.

2.1.3.2 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share

Hamdani (2011: 31) mengemukakan ciri dari pembelajaran kooperatif

adalah: 1) Setiap anggota memiliki peran, 2) Terjadi hubungan interaksi langsung

diantara siswa, 3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya

dan juga teman-teman sekelompoknya, 4) Guru membantu mengembangkan

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, dan 5) Guru hanya

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.

Sedangkan Agus Suprijono (2010: 91) mengemukakan ciri-ciri model

Think Pair Share adalah sebagai berikut:

1) “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan

atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru

memberi kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya.

2) “Pairing”, pada tahap ini meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri

kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan

diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkan

melalui intersubjektif dengan pasangannya.

3) Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan

pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan “Sharing”. Dalam kegiatan

ini diharapkan terjadi Tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian

pengetahuan secara integratif. Peserta didik dapat menemukan struktur dari

pengetahuan yang dipelajari

Serupa dengan Agus Suprijono, pendapat Jaurhan (2011:61) juga menyebutkan

langkah-langkah Think Pair Share sebagai berikut:

1) Thinking (berpikir). Guru mengajukan pertanyaan atau  isu yang berhubungan

dengan pelajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan

tersebut secara mandiri untuk beberapa saat

2) Pairing (berpasangan). Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain

untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama.
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Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh berbagai jawaban jika

telah diajukan suatu pertanyaan atau berbagi ide jika suau persoalan khusus

telah diidentifikasi. Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk

berpasangan.

3) Sharing (berbagi). Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk

berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan Ini

efektif dilakukan dengan cara bergiliran pasangan demi pasangan dan

dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapatkan

kesempatan untuk melapor

Huda (2011:136) juga menyatakan prosedur pembelajaran Think Pair Share

yaitu sebagai berikut :

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 mebagikan hasil diskusinya.

2.1.1.3 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tujuan. Para ahli juga

mengemukakan beberapa tujuan dari pembelajaran kooperatif. Seperti Trianto

(2011:58) yang mengemukakan bahwa: “Pembelajaran kooperatif disusun dalam

sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama

yang berbeda latar belakangnya”. Menurut Suprijono (2010:91), model Think Pair

Share mempunyai tujuan:
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1) “Think” guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan pelajaran

untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada

mereka memikrkan jawabannya

2) “Pairing” diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban

yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya.

3) “Sharing” diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada

pengonstruksian pengetahuan secara integrative. Peserta didik dapat

menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajari

Model pembelajaran kooperatif membuka peluang bagi upaya mencapai

tujuan meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Dalam kelompok mereka

bekerja tidak hanya sebagai kumpulan individual tetapi merupakan sesuatu tim

kerja yang tangguh. Seorang anggota kelompok tergantung kepada anggota

kelompok lainnya. Seorang yang memilili keunggulan tertentu akan membagi

keunggulannya dengan lainnya. Di samping itu, pembelajaran kooperatif

sekaligus dapat melatih sikap dan keterampilan sosial sebagai bekal kehidupannya

di masyarakat. Sedangkan tujuan secara spesifik model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share adalah seperti yang diungkapkan Trianto (2011:132), Think

Pair Share dapat memberi siswa banyak waktu untuk berfikir, merespon, dan

saling membantu.

Menurut Slavin (2010:257), dengan Think Pair Share ketika guru

memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa dapat memikirkan sebuah jawaban

dari mereka sendiri, lalu berpasangan dengan pasangannya untuk mencapai

sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya para siswa dapat berbagi

jawaban yang telah mereka sepakati dengan seluruh kelas.

2.1.3.4 Manfaat dan Keunggulan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think

Pair Share

Lie (2005:46) mengemukakan kelebihan dari kelompok berpasangan yaitu

1) meningkatkan partisipasi anak, 2) cocok untuk tugas sederhana, 3) lebih banyak

kesempatan untuk montribusi masing-masing anggota kelompok, 4) interaksi

lebih mudah, 5) lebih mudah dan cepat membentuknya
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Solihatin dan Raharjo (2009:6) juga menyatakan bahwa suasana belajar

yang tumbuh dan berkembang diantara sesama anggota kelompok memungkinkan

siswa untuk mengerti dan memahami materi pelajaran dengan baik.

Alma (2009:91) mengemukakan bahwa model Think Pair Share

merupakan teknik sederhana yang mempunyai keuntungan dapat mengoptimalkan

pertisipasi siswa mengeluarkan pendapat, dan meningkatkan pengetahuan. Siswa

meningkatkan daya pikir (think) lebih dulu, sebelum masuk ke dalam kelompok

berpasangan (pair), kemudian berbagi dalam kelompok (share). Setiap siswa

saling berbagi ide, pemikiran atau informasi yang mereka ketahui tentang

permasalahan yang diberikan oleh guru, dan bersama-sama mencari solusinya

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arends dalam Trianto (2011:132)

bahwa: “Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat

variasi suasana pola diskusi kelas”. Think Pair Share dapat memberi siswa lebih

banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu.

Tujuan secara spesifik model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share adalah seperti yang diungkapkan Trianto (2011:132), Think Pair Share

dapat memberi siswa banyak waktu untuk berfikir, merespon, dan saling

membantu. Dalam kelompok mereka bekerja tidak hanya sebagai kumpulan

individual tetapi merupakan sesuatu tim kerja yang tangguh. Seorang anggota

kelompok tergantung kepada anggota kelompok lainnya. Seorang yang memilili

keunggulan tertentu akan membagi keunggulannya dengan lainnya. Di samping

itu, pembelajaran kooperatif sekaligus dapat melatih sikap dan keterampilan sosial

sebagai bekal kehidupannya di masyarakat.

Sedangkan menurut Slavin dengan Think Pair Share ketika guru

memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa dapat memikirkan sebuah jawaban

dari mereka sendiri, lalu berpasangan dengan pasangannya untuk mencapai

sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Akhirnya para siswa dapat berbagi

jawaban yang telah
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2.1.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran TPS

Menurut Huda (2011:171) mengemukakan bahwa kelebihan dari kelompok

berpasangan adalah sebagai berikut :

1. Mudah dipecah menjadi berpasangan.

2. Lebih banyak muncul ide.

3. Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan.

4. Guru mudah memonitor.

Sedangkan kekurangan dari kelompok berpasangan adalah sebagai berikut :

1. Butuh banyak waktu.

2. Butuh sosialisasi yang lebih baik.

3. Jumlah genap; menyulitkan pengambilan suara.

4. Setiap anggota kurang memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada

kelompoknya.

5. Setiap anggota mudah melepaskan diri dari keterlibatan. Perhatian anggota

sangat kurang.

2.1.3.6 Pembelajaran Think Pair Share dalam Pembelajaran Matematika

tentang menemukan sifat-sifat bangun ruang sederhana

Pembelajaran Think Pair Share dalam pembelajaran matematika tentang

bangun ruang sederhana difokuskan pada pembelajaran menemukan sifat-sifat

bangun ruang sederhana sebagai berikut:

1) Guru mengingatkan kembali materi pelajaran bangun ruang yang sebelumnya

sudah di bahas di kelas tiga.

2) Guru memfokuskan perhatian siswa dengan menggunakan media gambar dan

alat peraga benda konkret.

3) Guru melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan konsep bangun ruang

4) Guru mengajak siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

5) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa.

6) Siswa diberi kesempatan untuk berpikir secara mandiri untuk mencari

jawaban dari pertanyaan tadi memfokuskan perhatian siswa dengan
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menggunakan media gambar dan media benda kongkret berbentuk bangun

ruang kubus dan balok ± 5 menit (Think).

7) Siswa berkelompok dengan pasangannya mendiskusikan dan saling bertukar

pikiran untuk menjawab pertanyaan dari guru (Pair).

8) Setiap pasangan saling berbagi dengan pasangan lain dalam satu kelas

(Share). Setiap siswa saling berbagi ide, pemikiran atau informasi yang

mereka ketahui tentang permasalahan yang diberikan oleh guru, dan bersama-

sama mencari solusinya.

9) Salah satu siswa mengerjakan pertanyaan dari guru ke depan kelas.

10) Siswa bersama guru membuat kesimpulan mengenai permasalahan tadi.

11) Siswa mengerjakan tugas untuk memperdalam pemahaman yang diperoleh.

2.1.4 Pembelajaran Matematika

2.1.4.1 Pembelajaran Matematika di SD

Ruseffendi dalam Heruman (2008:1) menjelaskan bahwa matematika

adalah simbol; ilmu dedukatif yang tidak menerima pembuktian secara induktif;

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur

yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat,

dan akhirnya ke dalil . Sedangkan Setyono (2007:1).mengemukakan bahwa:

“Matematika adalah ilmu yang sangat penting dalam dan untuk hidup kita.

Banyak hal di sekitar kita yang selalu berhubungan dengan matematika”

Pernyataan yang hampir sama dengan pendapat para ahli tersebut adalah

pernyataan dari Johnson dan Myklebus dalam Abdulrahman (2003:252). bahwa

Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan

fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Berdasarkan pendapat

beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang

bahasa simbolis yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan struktur-struktur

yang abstrak dan juga mempermudah manusia untuk berpikir dan memecahkan

masalah kehidupan sehari-hari.
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BSNP (2006) dalam Hardini dan Puspitasari (2011:159) memberikan

pengertian mengenai Matematika yaitu merupakan ilmu universal yang mendasari

perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai

disiplin dan memajukan daya piker manusia.

Hardini dan Puspitasari (2011:159) menyatakan mata pelajaran Matematika

perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk

membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis,

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan

agar peserta didik dapat memliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yag selalu berubah,

tidak pasti, dan kompetitif.

Heruman (2008:4) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika di

tingkat SD, diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan

kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam

pembelajaran di kelas. Walaupun penemuan tersebut sederhana dan bukan hal

baru bagi orang yang telah mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa SD

penemuan tersebut merupakan sesuatu hal yang baru. Dalam penelitian ini,

penulis mengambil materi matematika tentang menemukan sifat-sifat bangun

ruang kubus dan balok.

2.1.4.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di SD

Tujuan matematika sekolah, khusus di SD atau MI menurut Aisyah, et al.

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan

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

tepat, dalam pemecahan masalah.

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan matematika.

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi

yang diperoleh.
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d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,

serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah (2008:1).

2.1.5 Motivasi Belajar

2.1.5.1 Pengertian Motivasi Belajar

Sebelum membahas motivasi belajar, terlebih dahulu akan dibahas

mengenai motivasi. Menurut Mc Donald dalam Sardiman (2011) mengatakan

bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya

tujuan. Selain itu Sardiman (2011) juga mengatakan bahwa motivasi dapat

dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu,

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka,

maka akan berusaha meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.

Sedangkan Uno (2011:3) menyatakan istilah motivasi berasal dari kata motif yang

dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang

menyebabkan individu tersebut bertindak dan berbuat.

Dari uraian mengenai pengertian motivasi yang dipaparkan oleh para ahli

tersebut memiliki inti bahwa motivasi adalah sebuah kondisi yang mendorong.

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan. Seorang yang tidak mempunyai

motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin dapat melakukan aktivitas belajar.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian motivasi di atas, maka

penulis membuat batasan bahwa yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah

dorongan yang timbul dalam diri individu untuk melakukan sesuatu tindakan yang

dipilih secara sadar, dengan tujuan-tujuan yaitu berhasil di dalam belajar.

Menurut Uno (2011:23) Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang

saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relative

permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan

yang dilandasi tujua untuk mencapai tujuan tertentu.
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Motivasi belajar dapat timbul karena factor intrinsik, berupa hasrat dan

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetepi harus diingat, kedua

faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang

berkeinginan untuk melakukan aktifitas  belajar yang lebih giat dan semangat

Uno (2011:23) juga menyatakan bahwa hakekat motivasi belajar adalah

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikatr

atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam

keberhasilan seseorang dalam belajar

Terkait dengan penelitian ini, seseorang dikatakan memiliki motivasi

belajar jika ia terdorong untuk mengikuti pembelajaran matematika, berhasil

tuntas dalam belajarnya, yang ditunjukkan dengan adanya dorongan dari dalam

diri yang tinggi untuk berhasil mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).

Untuk mengetahui adanya dorongan yang tinggi dari dalam diri untuk mencapai

KKM tersebut, maka digunakan patokan skala motivasi belajar dengan

menggunakan skala Likert, yang terdiri dari tiga kategori: tinggi, sedang dan

rendah; dan diperoleh melalui angket, dengan patokan sebagai berikut:

Dengan ketentuan sebagai berikut:

≥ 86 ke atas : baik sekali

70 – 85% : baik

55-69% : cukup baik

≤ 54 : rendah

2.1.5.2 Macam-Macam Motivasi Belajar

Dalam membicarakan macam-macam motivasi belajar, hanya dibahas dari

dua sudut pandang seperti pendapat yang disampaikan oleh Djamarah dalam

Samshudin (2003) yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang
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disebut “motivasi intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang

disebut “motivasi ekstrinsik” .

a. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah motiv-motiv yang menjadi aktif dan berfungsi

tanpa perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada

dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang memiliki motif intrinsik dalam

dirinya, maka ia sadar akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak menimbulkan

motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik diperlukan

terutama belajar sendiri. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin

maju walupun sulit sekali melakukan aktifitas belajar terus menerus. Sedangkan

seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar.

Keinginan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa semua mata

pelajaran yang dipelajari sangat dibutuhkan dan sangat berguna kini dan

mendatang. Motivasi memang berhubungan dengan kebutuhan seseorang yang

memunculkan kesadaran untuk melakukan aktifitas atau kegiatan.

Siswa yang memiliki motivasi intrinsik cenderung akan menjadi seseorang

yang terdidik, berpengetahuan yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu.

Untuk mendapatkan semuanya itu perlu belajar.  Belajar adalah suatu cara untuk

mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

Sebenarnya motivasi baik kitu intrinsik maupun ekstrinsik  adalah sesuatu

yang abstrak dan tidak dapat dilihat bentuknya. Karena itu, pertanyaannya adalah

bagaimana mengukur motivasi tersebut? Uno (2011) menyebutkan bahwa untuk

dapat mengetahui motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri

seseorang dapat diukur dengan: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2)

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita

masa depan.

b. Motivasi Ekstrinsik

Djamarah (2003) menyatakan Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yag

aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik

diperlukan agar siswa  mau belajar. Guru harus dapat membangkitkan minat siswa

dengan motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. Kesalahan dalam
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menggunakan motif-motif ekstrinsik bukan menjadi pendorong, tetapi menjadikan

siswa malas belajar. Untuk itu guru harus tepat dan benar dalam memotivasi siswa

dalam rangka proses interaksi belajar mengajar. Dalam pendidikan dan

pengajaran, guru bukan hanya berperan menjadi administator, demonstrator,

pengolola kelas, mediator, fasilitator, supervisor dan evaluator, tetapi juga sebagai

motivator dan pembimbing.

Dari paparan di atas, dapat kita mengerti bahwa motivasi dapat terjadi

karena dua hal. Pertama bahwa motivasi ada karena ada keinginan dari dalam diri

sendiri untuk belajar. Motivasi jenis ini disebut juga dengan motivasi intrinsik,

dan kedua adalah motivasi belajar yang muncul dari dalam diri siswa untuk

tertarik belajar karena adanya dorongan dari pihak-pihak di luar dirinya. Dalam

penelitian ini, penulis akan menggunakan dua motivasi ini untuk melihat motivasi

belajar siswa.

Diakui bahwa dalam proses pembelajaran, tidak mudah untuk

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Artinya bahwa jika tidak muncul motivasi

dari dalam diri siswa, diperlukan motivasi dari luar diri siswa. Dalam konteks

belajar mengajar, guru yang berperan sebagai motivator dalam membangkitkan

motivasi belajar siswa. Karena itu, diperlukan berbagai cara atau strategi untuk

dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa itu sendiri.

Meskipun demikian, dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan

jenis-jenis motivasi belajar siswa yang digunakan oleh  Uno (2011) dan Djamarah

(2003) yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik antara lain: (1) adanya

hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar;

(3) adanya harapan dan cita-cita masa depan (4) membangkitkan dorongan kepada

siswa agar belajar; (5) menjelaskan secara konkrit kepada siswa apa yang dapat di

lakukan pada akhir pengajaran; (6) memberikan ganjaran kepada terhadap prestasi

yang dicapai siswa sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang

lebih baik di kemudian hari; (7) membentuk kebiasaan belajar siswa secara

individual maupun kelompok; (8) membantu kesulitan belajar siswa secara

individual maupun kelompok; dan (9) menggunakan metode yang bervariasi.
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Dalam penelitian ini model pembelajaran yang akan digunakan untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah pembelajaran kooperatife tipe Think

Pair Share. Artinya setelah menggunakan metode ini, siswa memiliki motivasi

belajar terhadap mata pelajaran matematika yang diukur dengan adanya motivasi

intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa berupa: (1) adanya hasrat dan

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya

harapan dan cita-cita masa depan. Dari ketiga motivasi intrinsik ini, hanya dua

aspek yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: adanya hasrat dan keinginan

untuk berhasil, dan adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.

2.1.5.3 Peranan Motivasi dalam Belajar dan Pembelajaran

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar.

Uno (2011:27) menyatakan ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam

belajar dan pembelajaran, antara lain dalam (a) menentukan hal-hal yang dapat

dijadikan penguat belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, (c)

menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, (d) menentukan

ketekunan belajar.

a) Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang

belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan

hanya dapat dipecahkan benrkat bantuan hal-hal yang perlu dilaluinya.

Motivasi dapat menentukan hal-hal apa di lingkungan anak yang dapat

memperkuat perbuatan belajar. Untuk seorang guru perlu memahami suasana

itu, agar dia dapat membantu siswanya dalam memilih faktor-faktor atau

keadaan yang ada dalam lingkungan siswa sebagai bahan penguat belajar.

b) Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan

kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang

dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi

anak
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c) Motivasi menentukan ketekunan belajar

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha

mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil

yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan

seseorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak

memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama belajar. Dia

mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajarr. Itu berarti

motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Ristina

Prihatiningsih (2011) dengan judul skripsi “ Peningkatan Hasil Belajar Perkalian

Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Pada Pelajaran

Matematika Siswa Kelas II SD Negeri 2 Jagalan Karangnongko Klaten Tahun

Ajaran 2010/ 2011”. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut hampir

sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dalam

penggunaan model kooperatif tipe Think Pair Share. Pada penelitian tersebut

menggunakan dua siklus, dan hasil menyebutkan bahwa berdasarkan hasil

pelaksanaan pada siklus I, siklus II dapat dinyatakan bahwa pembelajaran

Matematika dengan menggunakan  modek pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar perkalian pada siswa kelas II SD

Negeri 2 Jagalan Karangnongko Klaten Tahun Ajaran 2010/2011. Hal ini dapat

dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada prasiklus sebesar 41

%, pada siklus I sebesar 68,18 %, pada siklus II sebesar 91 %. Jadi dapat

disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar perkalian siswa

kelas II SD Negeri 2 Jagalan Karangnongko Klaten Tahun Ajaran 2010/2011.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Widayanti,

Yeni, Diyan. 2010. Dengan judul penelitian “Peningkatan Hasil Belajar Operasi

Hitung Campuran Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair

Share Siswa Kelas IV SDN I Sumberjo Wetan Tulungagung.” Penelitian ini
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menggunakan model pembelajaran kooperatif Thinks Pair Share (TPS). Rumusan

masalah dalam PTK ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran

kooperatif TPS dapat meningkatkan hasil belajar operasi hitung campuran kelas

IV di SDN I Sumberjo Wetan Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif TPS dapat

meningkatkan hasil belajar operasi hitung campuran kelas IV SDN I Sumberjo

Wetan Tulungagung. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dengan menggunakan PTK. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sasaran penelitian

adalah siswa kelas IV SDN I Sumberjo Wetan Tulungagung dengan jumlah siswa

15 anak.Dua macam data temuan penelitian ini adalah (1) hasil belajar operasi

hitung campuran dan (2) data proses belajar siswa dengan model pembelajaran

kooperatif TPS. Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif TPS dalam

pembelajaran hitung campuran, hasil belajar siswa meningkat. Hal ini dapat

dilihat dari adanya peningkatan prosentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pra

tindakan sebanyak 33,3 % menjadi 60% pada siklus I, sehingga terjadi

peningkatan sebanyak 26,7 %. Pada siklus II ketuntasan hasil belajar mencapai

86,7%. Hal ini menunjukkan peningkatan hasil belajar sebanyak 26,7%.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif TPS dapat

meningkatkan hasil belajar operasi hitung campuran siswa kelas IV SDN I

Sumberjo Wetan Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Saktianny, Nury Aji, dengan judul

penelitian Penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada materi

ekosistem dan pencemaran lingkungan untuk meningkatkan aktivitas kooperatif

dan hasil belajar siswa kelas X-C SMAN 1 Ngantang oleh Nury Aji Saktianny.

Observasi awal dan wawancara dengan pihak SMAN 1 Ngantang, Malang yang

dilakukan pada tanggal 5 Mei 2010 menunjukkan bahwa pembelajaran yang

sering dilakukan adalah ceramahPenelitian ini bertujuan untuk meningkatkan

aktivitas kooperatif dan hasil belajar siswa. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini

terdiri dari dua siklus. Kedua siklus dilakukan selama dua kali pertemuan. Siklus I

dilakukan pada tanggal 12 Mei dan 19 Mei 2010, sedangkan siklus II dilakukan
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pada tanggal 26 Mei dan 2 Juni 2010. Setiap pertemuan dalam pembelajaran

terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kooperatif siswa

mengalami peningkatan. Aktivitas kooperatif yang dilakukan siswa pada siklus I,

tingkatan cukup (C) mendominasi sebesar 54,98%, tingkatan baik (B) mencapai

31,86% dan tingkatan kurang (K) sebesar 13,12%. Pada siklus II tingkatan baik

sudah mendominasi aktivitas kooperatif yaitu sebesar 70% Tingkat cukup dan

kurang sudah mengalami penurunan yaitu masing-masing mencapai 26,25% dan

3,75%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari sebelum tindakan ke

siklus I dan siklus II. Rerata hasil belajar siswa sebelum tindakan yaitu 62,81,

rerata hasil belajar pada siklus I yaitu 71,31, dan pada siklus II yaitu 83,59.

Sebelum tindakan persentase ketuntasan 53,12%, pada siklus I persentase

ketuntasan 68,75%, sedangkan pada siklus II persentase ketuntasan 87,50%. Dari

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran TPS

dapat meningkatkan aktivitas kooperatif dan hasil belajar Siswa kelas X-C SMAN

1 Ngantang. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar diterapkan

model pembelajaran TPS sebagai pembelajaran alternatif untuk meningkatkan

aktivitas kooperatif dan hasil belajar siswa.

Dari beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan

dan hasil belajar siswa. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka peneliti ingin

melakukan penelitian lagi dengan menggunakan model yang pembelajaran yang

sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan

kali ini, dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut adalah pada

penelitian terdahulu belum membandingkan perlakuan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil

belajar di Sekolah Dasar. Karena itu penulis ingin mengangkat judul penelitian

“Upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar Matematika dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe Think Pair Share pada siswa

kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2

Tahun Pelajaran 2012/2013”
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2.3 Kerangka Pikir

Pada kondisi awal pembelajaran, guru masih mengajar dengan

menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu ceramah. Siswa kelas 4

menjadi merasa bosan dan tidak bersemangat untuk mendengarkan materi yang

disampaikan oleh guru. Akibatnya siswa sulit untuk menyerap materi yang telah

diajarkan oleh guru dengan baik. Guru juga tidak memberi kesempatan kepada

siswa secara mandiri untuk berfikir, mengutarakan gagasan, dan juga merangsang

kreativitas dan partisipasi siswa. Hal ini membuat motivasi belajar siswa dalam

pembelajaran di dalam kelas rendah, karena siswa hanya bergantung pada

penjelasan dan ceramah dari guru.

Guru hanya menekankan pada terselesainya materi tanpa memperdulikan

pemahaman siswa. Di dalam kelas guru lebih aktif jika dibandingkan dengan

siswa yang pasif. Siswa hanya duduk mendengarkan dan memperhatikan

penjelasan guru dan siswa tidak dibiarkan untuk berfikir tentang bagaimana cara

mencari dan menyelesaikan permasalahan. Apalagi matematika dianggap sebagai

mata pelajaran yang sulit untuk dipelajarai. Akibatnya dalam pembelajaran siswa

hanya pasif dan guru yang aktif, siswa juga bergantung pada penjelasan guru dan

tidak mandiri untuk belajar mempelajari materi yang disampaikan.

Dalam kondisi tersebut, maka peneliti melaksanakan tindakan dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) untuk

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam menentukan sifat-sifat

bangun ruang sederhana. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Think Pair Share (TPS) memberi siswa kesempatan bekerja sendiri serta

bekerja sama dengan orang lain. Siswa tidak lagi bergantung dengan guru karena

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) siswa dituntut

untuk lebih aktif dalam pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share memiliki tiga

tahapan penting yaitu tahapan yang pertama (think), guru memberikan sebuah

permasalahan kepada siswa, kemudian siswa diberi kesempatan untuk berpikir

secara individu dan mandiri untuk mencoba memecahkan permasalahan yang

diberikan guru.  Tahapan yang kedua yaitu (pair) siswa dibagi menjadi beberapa
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kelompok berpasangan. Dalam kelompok berpasangan tersebut siswa dapat

melakukan berdiskusi, bertukar pikiran dan menyatukan jawaban yang tadi sudah

dipikirkan secara individu. Tahapan ketiga (share) yaitu hasil diskusi dari

kelompok berpasangan dan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru

dibagikan atau ditunjukkan kepada kelompok pasangan yang lain dengan cara

salah satu kelompok pasangan mencoba mengerjakan persoalan tadi ke depan,

sedangkan kelompok pasangan yang lain dapat memberikan tanggapan dan

masukan kepada hasil pekerjaan dari kelompok pasangan yang maju. Setelah itu

hasil dari kelompok pasangan yang maju dapat dicari solusi dan dibahas bersama-

sama dengan guru. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dapat meningkatkan daya pikir (think) siswa, sebelum masuk ke

kelompok berpasangan (pair) untuk bersama-sama mendiskusikan masalah,

kemudian semua kelompok berpasangan dapat saling berbagi pendapat, pemikiran

atau informasi tentang masalah yang diberikan oleh guru, kemudian bersama-

sama mencari kesimpulan dan solusinya (share).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan  landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan,

maka hipotesis tindakan yang peneliti ajukan bahwa: “Model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil

belajar Matematika pada siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Ampel Kecamatan Ampel

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013.”

Dengan berpijak pada kerangka berpikir yang diuraikan pada 2.3, diduga

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam

pembelajaran pada mata pelajaran matematika akan meningkatkan motivasi

belajar dan hasil belajar siswa.


