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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Model Pembelajaran Kooperatif  

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam perencanaan pembelajaran dan salah satu bagian dari pencapai tujuan 

pembelajaran. Joyce dan Weill dalam Rusman (2014:133) model pembelajaran 

sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, 

mendesain materi-materi instruksional, dan membimbing pembelajaran di kelas 

atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan  pola pilihan, yang artinya 

guru boleh memilih model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya. 

Selain itu menurut Suprijono (2012:46) mendefinisikan model pembelajaran 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian model 

pembelajaran adalah pola yang berupa kerangka prosedur pembelajaran yang 

digunakan guru dalam perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. 

Pemilihan model pembelajaran ditentukan oleh guru berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapai.  

2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran. 

Menurut Slavin dalam Isjoni (2009:15), pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 
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kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. Menurut Nurhadi dalam Thobroni (2016:236) pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi 

yang silih asuh (saling tenggang rasa) untuk menghindari ketersinggungan dan 

kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Sedangkan pembelajaran 

kooperatif menurut Roger dalam Huda (2013:29) adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Dimana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu siswa  menyelesaikan masalah. 

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pembelajaran kooperatif 

adalah belajar yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu, dan 

memastikan bahwa setiap siswa dalam kelompok mencapai tujuan dari tugas yang 

telah ditentukan sebelumnya, secara tidak langsung siswa dalam kelompok 

mengembangkan interaksi antar siswa dan rasa tanggung jawab. Jadi didalam 

pembelajaran kooperatif tidak hanya mendapatkan nilai akademis tetapi siswa 

juga mendapatkan nilai moral dan budi pekerti. Model pembelajaran kooperatif 

memiliki beberapa tipe,menurut Arends (Thobroni, 2016:242) model 

pembelajaran kooperatif memiliki beberapa jenis dan tipe Think Pair Share 

merupakan tipe yang diterapkan pada penelitian ini. 

2.1.3 Unsur-unsur  Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa unsur agar pembelajaran 

mencapai hasil yang maksimal, berikut unsur-unsur pembelajaran kooperatif 

Suprijono (2012:58) yaitu: (a) saling ketergantungan positif; (b) tanggung jawab 
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perseorangan; (c) interaksi promotif; (d) komunikasi antar anggota; (e) 

pemrosesan kelompok. Pendapat lain juga disampaikan oleh Roger (Thobroni, 

2016:238) yang menyebutkan pembelajaran kooperatif memiliki lima unsur 

sebagai berikut: (a) saling ketergantungan positif; (b) tanggung jawab 

perseorangan; (c) tatap muka; (d) komunikasi antar anggota; (e) evaluasi proses 

kelompok. 

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur pembelajaran 

kooperatif yaitu: (a) saling ketergantungan positif; (b) tanggung jawab individu; 

(c) komunikasi antar pribadi; (d) saling interaksi tatap muka; (e) kerja kelompok. 

Siawa bekerja sama  untuk mencapai tujuan kelompok dan saling memebantu 

karena kegagalan seseorang dalam kelokmpok dapat memepengaruhi suksesnya 

kelompok. Sedangkan proses kelompok terjadi jika anggota kelompok 

mendiskusikan bagaiaman mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan 

membuat hubungan kerja yang baik. 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Model 

pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan antara lain: (a) saling 

ketergantungan yang positif; (b) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan 

individu; (c)  siswa dilibatkan dalam perencanaan kelas dan pengelolaan kelas; (d) 

suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan; (e) memiliki banyak kesempatan 

untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. 

Selain memiliki kelebihan pembelajaran kooperatif juga memiliki 

kekurangan, antara lain: (a) memerlukan alokasi waktu yang relatif lebih banyak; 
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(b) membutuhkan persiapan yang lebih terencana; (c) saat berdiskusi terkadang 

didominasi oleh seseorang di dalam kelompok.  

Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak bergantung pada guru, akan 

tetapi dapat menambah kemampuan berfikir sendiri, menemukan informasi dari 

berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. Selain itu dapat membantu siswa 

untuk saling menghargai pendapat, saling membantu, menyadari akan 

keterbatasan yang dimiliki,  menerima segala perbedaan dan mengembangkan 

kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. 

2.1.5 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Selain unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit, 

model ini sangat berguna untuk membantu siswa menumbuhkan kemampuan 

kerjasama, berfikir kritis, dan saling membantu. Oleh karena itu, agar guru tidak 

salah dalam mengimlementasikan pembelajaran kooperatif, terdapat langkah-

langkah pembelajaran kooperatif menurut Suprijono (2012:65), sebagai berikut: 

(a) menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik; (b) menyajikan 

informasi; (c) mengorganisir peserta didik kedalam tim-tim belajar; (d) membantu 

kerja tim dan belajar; (e) mengevaluasi; (f) memberikan pengakuan atau 

penghargaan.  

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Model pembelajaran tipe Think Pair Share atau berpikir berpasangan 

berbagi adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Model ini dikembangkan pertama kali oleh 
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Lyma dan Koleganya di Universitas Maryland (Kurniasih, 2015:58). Think Pair 

Share adalah model diskusi yang melibatkan siswa berpikir secara individual dan 

berbagi keseluruh kelas untuk menjawab pertanyaan, mencari solusi dari suatu 

masalah untuk mengerjakan tugas pelajaran. 

Think Pair Share merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari atas 3 tahapan yaitu thinking, pairing, dan sharing. Proses 

thinking (berpikir) siswa diajak untuk merespon, berpikir mandiri dan mencari 

jawaban atas pertanyaan guru, melalui proses pairing (berpasangan) siswa diajak 

untuk bekerja sama dan saling membantu untuk bersama-sama mencari jawaban 

yang paling tepat, dan tahapan terakhir melalui proses sharing (berbagi) siswa 

diajak untuk berbagi hasil diskusi kepada teman dalam satu kelas (Thobroni, 

2016:246). Selain itu model pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

merupakan model pembelajaran yang efektif untuk membuat variasi pola suasana 

diskusi dan dapat meningkatkan hasil belajar (Surayya dkk, 2014:3). Jadi melalui 

metode Think Pair Share, penguasaan isi materi pelajaran dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini melatih siswa 

bagaiman cara mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar meghargai pendapat 

orang lain dengan tetap mengacu pada mater atau tujuan pembelajaran. 

2.2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

terdiri dari lima langkah, dengan tiga langkah sebagai ciri khas yaitu Thingking, 

Pairing, dan Sharing. Tahapan pembelajaran dalam model pembelajaran 
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kooperatif tipe Think Pair Share memiliki langkah-langkah yang menjadi ciri tipe 

Think Pair Share menurut Lyma da kawan kawan dalam Thobroni (2016:246), 

sebagai berikut: 

a. Tahap bepikir (thinking) 

Pada tahapan ini guru mengajukan pertanyaaan atau masalah yang terkait 

dengan pelajaran dan siswa diberi waktu satu menit untuk berfikir sendiri 

mengenai jawaban dari pertanyaan atau isu tersebut. 

b. Tahap bepasangan (pairing) 

Selanjutnya, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan atau 

berkelompok dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi 

yang dilakukan dapat menghasilkan jawaban bersama. 

c. Tahap berbagi (sharing) 

Langkah selanjutnya guru meminta dari pasangan atau kelompok berbagi 

atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang mereka 

bicarakan mengenai hasil dari diskusi perkelompok. Sehingga siswa dalam satu 

kelas dapat mengetahui pendapat atau ide dari seluruh kelompok.  

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share 

Think Pair Share memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang 

dimiliki tipe Think Pair Share sebagai berikut: (a) dapat meningkatkan partisipasi 

siswa dalam proses pembelajaran; (b) antar sesama siswa dapat belajar dari siswa 

lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan 

di depan kelas; (c) siswa dapat mengembangkan ketrampilan berfikir dan 
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menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain; (d) pemecahan 

masalah dapat dilakukan secara langsung. 

Beberapa kelemahan tipe Think Pair Share sebagai berikut: (a) siswa yang 

pandai cenderung mendominasi; (b) membutuhkan perhatian khusus dalam 

penggunaan ruangan; (c) peralihan dari seluruh kelas ke dalam kelompok kecil 

membutuhkan waktu. kelemahan dapat teratasi dengan peran guru yaang 

memotivasi siswa agar dapat berperan aktif. 

2.3 Metode Problem Solving 

2.3.1 Pengertian Metode  

Metode merupakan salah satu andil yang cukup bsar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Sabri (2005:52) metode pembelajaran adalah cara-cara 

atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat 

menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual maupun kelompok, 

penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran.  

Selain itu Sanjaya dalam Suprihatiningrum (2013:154) juga berpendapat Metode 

adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal. 

Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan 

lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Salah 

satu kegiatan yang harus guru lakukan adalah melakukan pemilihan dan 

penentuan metode yang bagaimana akan dipilih untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Pemilihan dan penentuan metode di dasari adanya metode-metode 
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tertentu yng tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, Djamarah 

(2010:77). Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

merupakan cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang harus diterapkan guru 

dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran secara optimal. 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan 

metode pembelajaran menurut Sabri (2005:52) adalah sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan harus dapat membangkitkan motif, minat atau 

gairah belajar siswa. 

b. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lanjut, seperti me;akukan inovasi dan ekspotasi. 

c. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mewujudkan hasil karya. 

d. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian siswa. 

e. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 

f. Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3.2 Metode Problem Solving 

Metode Problem solving merupakan metode berbasis masalah, yaitu yang 

berorientasi pada pemecahan suatu masalah oleh siswa melalui kerja kelompok, 

metode ini merupakan salah satu jenis metode pembelajaran yang termasuk dalam 

pembelajaran aktif. Menurut Djamarah (2010:91) metode problem solving 

(metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar, tapi juga 
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merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat 

menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai 

kepada menarik kesimpulan. Selain itu Shoimin (2014:136) menguraikan problem 

solving adalah ketrampilan siswa yang meliputi kemampuan siswa dalam mencari 

informasi untuk pemecahan permasalahan, sehingga siswa mampu menganalisis 

situasi dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar dan mampu 

mengidentifikasi masalah dengan mendapatkan solusi atau kesimpulan dalam 

mencapai permasalahan.  

Jadi dapat disimpulkan metode Problem Solving adalah metode yang 

digunakan untuk dan menjadikan siswa berfikir dalam memecahkan suatu 

masalah, dilakukan dengan mencari data, menemukan solusi dan menarik 

kesimpulan dalam mencapai permasalahan. 

2.3.3 Langkah-Langkah Kegiatan Metode Problem Solving 

Adapun penggunaan metode problem solving dilaksanakan dengan 

mengikuti langkah-langkah menurut Djamarah (2010:92) sebagai berikut: (a) 

adanya masalah; (b) mencari data dan keterangan; (c) menetapkan jawaban 

sementara; (d) menguji jawaban sementara; (e) menarik kesimpulan. Berikut 

penjelasan kegiatan dari langkah-langkah problem solving: 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan masalah ini harus tumbuh dari 

siswa sesuai dengan taraf kemampuannya.  

b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, 

bertanya, berdiskusi dan lain-lain. 
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c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini 

tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua 

di atas. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa 

harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa 

jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban 

sementara atau sama sekali tidak sesuai. Cara untuk menguji kebenaran 

jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode lain seperti demonstrasi, 

tugas diskusi, dan lain-lain. 

e. Menarik kesimpulan artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir 

tentang jawaban dari masalah tadi.  

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Problem Solving 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut 

kelebihan metode problem solving menurut Djamarah (2010: 92) sebagai berikut: 

(a) membuat pendidikan menjadi relevan dengan kehidupan; (b) membiasakan 

para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil; (c) 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan 

menyeluruh. Selain kelebihan dalam pembelajaran, metode problem solving juga 

memiliki kelemahan sebagai berikut: (a) sulitnya menentukan tingkat kesulitan 

masalah bedasarkan kemampuan siswa; (b) memerlukan waktu yang lama; (c) 

memerlukan berbagai sumber belajar bagi siswa. 

Beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki metode problem solving, 

peneliti mencoba untuk menjadikan penguat model pembelajaran kooperatif agar 

pembelajaran mencapai hasil belajar yang maksimal.  
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2.4 Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

dengan Problem Solving pada Pembelajaran 

Implementasi merupakan penerapan yang dirancang pada pembelajaran 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

dengan Problem Solving. Sebelum merancang implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Problem Solving, terlebih dahulu 

peneliti mendesain sintak Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share 

dengan Problem solving. Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair 

Share dengan Problem Solving pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel: 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Problem 

Solving 

 

Sumber: Diambil dari Suprijono (2012:65), Thobroni (2016:246), dan Djamarah (2010:92). 

Langkah-langkah Pembelajaran Model Kooperatif  

Tipe Think Pair 

Share 

Problem 

Solving 

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa √  

Menyajikan informasi tentang materi pelajaran √  

Mengorganisir siswa kedalam tim-tim belajar yang 

terdiri dari 5-6 kelompok 

√  

Guru memberikan pertanyaan sebuah pemasalahan 

yang harus dipecahkan oleh siswa 

 √ 

Guru membantu kerja tim √  

Siswa diminta untuk memikirkan jawaban secara 

mandiri (think) 

√  

Guru meminta siswa untuk mencari data atau 

keterangan dengan berdiskusi bersama kelompoknya 

mengenai ide yang telah difikirkan (pair) 

√ √ 

Menetapkan jawaban sementara dari hasil diskusi 

kelompok 

 √ 

Siswa diminta untuk berbagi hasil diskusi kelompok 

dengan kelompok lain (share) 

√  

Guru meminta siswa untuk menguji kebenaran 

jawaban dengan mengadakan evaluasi dengan 

meminnta siswa mempresentasikan hasil diskusi 

√ √ 

Menarik kesimpulan mengenai jawaban dari 

permasalahan 

 √ 

Guru memberikan pengakuan atau penghargaan 

kepada individu atau kelompok atas usaha yang 

dilakukan 

√  
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Hasil dari sintaks di atas peneliti melakukan implementasi pada kegiatan 

pembelajaran yang mengikuti sintaks atau langkah-langkah Model Pembelajaran 

Kooperati Tipe Think Pair Share dengan Problem Solving pada tabel 2.2 sebagai 

berikut: 

Tabel: 2.2 Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan 

Problem Solving 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tentang kegiatan 

yang akan dilakukan. 

2. Guru menjelaskan pada siswa bahwa akan belajar dan bekerja dalam 

kelompok. 

3. Guru memberikan apersepsi pada siswa tentang materi yang akan dipelajari 

yaitu tentang kegiatan ekonomi, keberagaman individu, dan identifikasi 

tokoh pada cerita fiksi. 

Inti 4. Guru menerangkan materi secara singkat tentang materi kegiatan ekonomi, 

keberagaman individu, dan identifikasi tokoh pada cerita fiksi. 

5. Siswa dibagi menjadi 5-6 kelompok 

6. Siswa diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi materi kegiatan 

ekonomi, keberagaman individu, dan identifikasi tokoh pada cerita fiksi. 

7. Guru membantu siswa kerja tim dengan mengingatkan tugas yang diberikan 

dan mengingatkan alokasi waktu yang diberikan 

8. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban dari permasalahan yang diberikan 

secara mandiri (think). 

9. Guru meminta siswa untuk mencari data atau keterangan dengan 

mendiskusikan ide yang telah didapatkan dengan teman kelompoknya (pair). 

10. Siswa menetapkan jawaban sementara dari hasil diskusi kelompok 

11. Siswa diminta untuk berbagi ide dari solusi yang telah didiskusikan 

kelompoknya dengan kelompok lain (share). 

12. Siswa diminta untuk menguji jawaban sementara dengan mengadakan 

evaluasi dengan cara meminta siswa untuk mempresentasikan apa yang telah 

didiskusikan 

Penutup 13. Siswa dan guru menarik kesimpulan mengenai jawaban permasalahan dan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

14. Guru memberikan pengakuan kepada individu dan kelompok atas usaha yang 

sudah dilakukan siswanya 

 

2.5 Hasil belajar 

2.5.1 Definisi Belajar 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat penting dan secara terus 

menrus dilakukan selama manusia masih hidup untuk mencapai suatu perubahan. 

Menurut Gagne (Susanto, 2013:1) belajar adalah proses dimana suatu organisme 
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berubah perilakunya seagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan 

dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi 

terpadu dalam satu kegiatan dimanan terjadinya interaksi antara guru dengan 

siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajarn berlangsung. Menurut 

Hilgard dalam Suprihatiningrum (2013:13) mengatakan bahwa: Learning is the 

process by which an activity originates or is changed through responsding to a 

situation, provide the changes can not be atributed to growth or the temporarry or 

the organism as in fatique or under drugs. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap 

lingkungan. Perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan 

oleh pertumbuhan atau keadaan, sementara seseorang seperti kelelahan atau di 

bawah pengaruh obat-obatan. Belajar pada dasarnya adalah proses perubahan 

tingkah laku yang meliputi perubahan ketrampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, 

pemahaman, dan apresiasi. Belajar adalah suatu proses yang diarahkan pada suatu 

tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman.  

Menurut Winkel (Suprihatiningrum, 2013:15) belajar adalah suatu aktivitas 

mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, 

keterampuilan dan nilai sikap. Belajar dapat dikatakan sebagai suatu interaksi 

antara diri manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, 

fakta, konsep, ataupun teori. 

Beberapa pengertian belajar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam keadaan 

sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 
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sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif 

tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak.   

2.5.2 Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan oleh siswa untuk 

menegetahui kemampuan siswa setelah melakukan kegiatan belajar-mengajar. 

Menurut Susanto (2015:5) yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

atau tujuan instruksional. Menurut Suprijono dalam Thobroni (2016:20) hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan ketrampilan. Menurut Jihad (2009: 15) Hasil belajar yaitu perubahan 

tingkah laku siswa setelah melakukan proses belajar mengajarsesuai dengan 

tujuan  

Hasil belajar sangat erat kaitannya dengan belajar atau proses belajar. 

Menurut Krathwohl, Bloom, dan Masia dalam Suprihatiningrum (2005:38) 

memilih taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni kawasan kognitif, 

kawasan afektif dan kawasan psikomotorik. Sesuai dengan taksonomi 

pembelajaran, hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil yang di peroleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang memiliki 

tujuan pembelajaran dan memiliki aspek yang berupa aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pada penelitian ini hasil belajar yang diteliti adalah aspek kognitif 

atau ranah pengetahuan siswa. Hasil yang diperoleh siswa dalam kegiatan 
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pembelajaran yang dapat diketahui dari hasil belajar yang dapat diukur dan 

diamati indikatornya. 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Munadi,2013:24). Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua 

bagian yaitu faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis meliputi kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak cacat jasmani dan lain-

lain. Sedangkan faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat dan bakat, 

motif dan motivasi, serta kognitif daya nalar.  

Faktor eksternal dibagi menjadi dua yaitu faktor lingkungan dan faktor 

instrumental. Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Sedangkan faktor instrumental meliputi kurikulum, sarana dan fasilitas, serta 

guru. Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan penggunanya dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan, Munadi (2013:24). Jadi dapat 

disimpulkan faktor instrumental adalah faktor yang didapat dalam lingkungan 

proses belajar dan guru dalam faktor instrumental mempunyai pengaruh yang 

besar. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdapat faktor ekstern yang terbagi 

menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat menurut 

Slameto (2013:60). Faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siwa dengan siswa, disiplin sekolah. Berbagai 

komponen pembelajaran akan memepengaruhi faktor terhadap kegiatan 

pembelajaran. salah satunya yaitu pemilihan model dengan metode pembelajaran 
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yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru dalam melakukan pemilihan model 

dengan metode tertentu harus mampu mebuat siswa terlibat secara aktif dari awal 

sampai akhir pembelajaran.  

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraiakan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Penggunaan model dan metode pembelajaran akan membantu siswa dalam 

melakasanakan proses belajar, demi mencapai suatu tujuan belajar. Pembelajaran 

tematik menekankan keaktifan siswa secara optimal. Apabila siswa aktif dalam 

pebelajaran maka akan mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa.  

2.6 Pembelajaran Tematik 

2.6.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang diterapkan pada 

kurikulum 2013 berbasis saintifik. Menurut Trianto (2011:147) Pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, 

dimana dalam suatu tema terdapat beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan 

satu sama lain. Selain itu Majid (2014:80) mengemukakan bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Dikatakan bermakna karena siswa akan memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari dari pengalaman secara langsung dan dihubungkan dengan 

konsep lain yang sudah dipahami oleh siswa.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran yang saling 
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berkaitan dan diikat dengan suatu tema tertentu. Setiap mata pelajaran dalam 

pembelajaran tematik masih mempunyai hubungan yang saling berkaitan terhadap 

materi yang disampaikan sehingga pembelajaran tematik dapat memberikan 

pengalaman bermakna pada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam 

pembelajaran tematik siswa mendapatkan pengalaman secara langsung  

2.6.2 Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik merupakan bagian dari pembelajaran terpadu yang 

mempunyai prinsip dasar sebagai pembelajaran terpadu. Menurut Trianto 

(2011:154) dalam memadukan materi pembelajaran dalam suatu tema perlu 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, 

dan pengetahuan awal. Lebih lanjut Trianto (2011:154) menguraikan beberapa 

prinsip pembelajaran tematik yaitu: (a) prinsip penggalian tema; (b) prinsip 

pengelolaan pembelajaran; (c) prinsip evaluasi; dan (d) prinsip reaksi. 

a. Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama, karena tema-tema yang 

saling berkaitan akan menjadi target utama dalam pembelajaran. 

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Agar pengelolaan pembelajaran dapat optimal dan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai fasilitator 

dan mediator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

c. Prinsip Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses penting dalam pembelajaran, karena dengan 

evaluasi dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan pembelajaranyang 

sudah dilaksanakan. 
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d. Prinsip Reaksi 

Pada prinsip ini guru dituntut mampu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan dari 

pembelajaran yang diharapkan. 

2.6.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik yang harus 

dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat penting dan harus 

dilakukan karena indikator kurikulum tematik terletak dalam karakteristik-

karakteristik tertentu, Karakteristik pembelajaran tematik menurut Majid 

(2014:89) sebagai berikut: 

a. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered) 

b. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experience) 

c. Pemisah antar mata pelajaran dalam pembelajaran tematik menjadi tidak 

begitu jelas dan difokuskan pada pembahasan tema 

d. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran 

e. Pembelajaran yang bersifat luwes (fleksibel) diaman guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan 

f. Menggunakan prisip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

2.6.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran Tematik 

Tujuan pembelajaran tematik terdapat pada Permendikbud No. 57 Tahun 

2014 yang telah menguraikan tujuan dari pembelajaran tematik sebagai berikut: 
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a. Menghilangakan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi. 

b. Memudahkan siswa untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna. 

c. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh 

sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. 

Ruang lingkup pembelajaran tematik juga terdapat pada Permendikbud No. 

57 Tahun 2014 yang meliputi semua KD dari semua mata pelajaran kecuali 

agama, mata pelajaran yang dimaksud adalah: Bahasa Indonesia, PPKn, 

Matematika, IPA, IPS, Penjasorkes, dan Seni Budaya Prakarya. 

2.6.5 Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai bagian dari pembelajaran terpadu memiliki 

beberapa kelebihan menurut Majid (2014:92) diantaranya yaitu: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 

perkembangan anak. 

b. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. 

c. Seluruh kegiatan belajar mengajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil 

akan dapat bertahan lebih lama. 

d. Pembelajaran terpadu menumbuh-kembangkan ketrampilan berpikir dan 

sosial siswa. 

e. Pembelajaran tematik menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan nyata 

siswa. 

f. Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerja 

sama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, siswa atau guru dengan narasumber sehingga belajar lebih 
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menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih 

bermakna. 

2.7 Materi Kelas IV Tema Daerah Tempat Tinggalku 

Pada tema 8 (Daerah Tempat Tinggalku) terdiri dari 3 subtema, pada 

penelitian ini peneliti mengambil subtema 2 (Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku). Setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran, dan peneliti menggunakan 

pembelajaran 3 yang terdiri dari materi pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPS 

dengan Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

Kompetensi Dasar : 

PPKn 

3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Bahasa Indonesia 

3.9 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

4.9 Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual. 

IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 
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1.4 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

Indikator : 

PPKn 

1.4.1 Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik individu berdasarkan gambar 

yang disajikan 

4.3.1 Siswa mampu menyampaikan pendapatnya tentang keberagaman 

karakteristik di sekolah dan cara menyikapinya 

Bahasa Indonesia 

3.9.1 Siswa mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi. 

4.9.1 Siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi 

di depan guru dan teman-temannya dengan percaya diri. 

IPS 

3.3.1 Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan 

prodiksi, distribusi dan konsumsi beserta dengan pelaku kegiatan. 

4.3.1 Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi yang meliputi 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi beserta dengan pelaku kegiatan. 

Materi  : 

PPKn 

Keberagaman karakteristik Individu 
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Gambar: 2.1 Keberagaman Karakteristik  

1. Siswa menuliskan tentang gambar di atas menunjukkan keberagaman 

karakteristik, yaitu keberagaman fisik. Ada anak yang berkulit gelap, dan 

ada yang berkulit putih. Meskipun berbeda warna kulit, mereka tetap 

bekerja sama dalam kelompok. 

2. Cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan 

menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal 

daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa 

membeda-bedakan, baik fisik, agama, maupun asal daerah. 

(Sumber: Buku Siswa dan Buku Guru Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku (2016)) 

Bahasa Indonesia 

Siswa mengidentifikasi cerita fiksi pada buku siswa yang berjudul “Kali Gajah 

Wong”. 

1. Menyebutkan tokoh pada cerita “Kali Gajah wong”, yang meliputi KI Saapa 

Wira, Kyai Dwipangga, Ki Kerti Pejok, dan sultan Agung. 

2. Menuliskan tokoh antagonis dan tokok protagonis. Tokoh antagonis adalah 

tokoh yang menunjukkan sifat buruk, sedangkan tokoh protagonis adalah 

tokoh yang tidak menunjukkan sifat buruk atau menunjukkan sifat baik. 

Pada cerita fiksi “Kali Gajah Wong” tokoh yang terdapat dalam cerita 

merupakan tokoh protagonis, yaitu Ki Sapa Wira, Kyai Dwipangga, Ki 
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Kerti Pejok, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan 

sifat buruk. Jadi, dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. 

(Sumber: Buku Siswa dan Buku Guru Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku (2016)) 

IPS 

Kegiatan Ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. 

1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan 

produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau 

jasa. 

2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa 

tersebut di distribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah 

pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen. 

3. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah 

pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang 

dihasilkan produsen. 

4. Pada gambar tersebut terdapat tiga pelaku kegiatan ekonomi, yaitu 

produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi 

tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. 

Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen (pelajar), buku tersebut 

didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual 

buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di 

toko buku dan menggunakannya untuk belajar. 

(Sumber: Buku Siswa dan Buku Guru Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku (2016)) 
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2.8 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Dhani Ashari (2013), 

mahasiswa Program Studi Pendididkan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendididkan, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul 

“Penerapan Problem Solving untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 08 DAU 

Kabupeten Malang”, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Tindakan  

kelas dilakukan secara dua siklus dengan hasil menunjukkan bahwa pra siklus 

ketuntasan belajar siswa mencapai 60.71%, pada siklus I ketuntasan belajar 

mencapai 67,86%, pada siklus II ketuntasan belajar mencapai 85,71%. Presentase 

melebihi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam penelitian yaitu 80% 

peserta didik tuntas belajara dengan Kriteria Ketuntasam Minimal (KKM) 60.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan Dhani yaitu dari jenis penelitiannya adalah penelitian 

eksperimen sedangkan penelitian sebelumnya adalah penelitian tindakan kelas 

yang diterapkan pada pembelajaran matematika dan penelitian sebelumnya tidak 

mengguankan kolaborasi model pembelajaran dan metode pembelajaran 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share dengan problem solving pada pembelajaran teamatik. 

Penelitian yang kedua serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Uswatun Khasanah (2015) mahasiswa mahasiswa Program Studi Pendididkan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididkan, Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan judul “Pengaruh metode problem solving dan 

jigsaw terhadap kemampuan menalar dan berkomunikasi pada pembelajaran 
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tematik siswa kelas IV SDN Kauman 2 Malang”, jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian eksperimen yang menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan metode problem solving dan 

jigsaw pada pembelajaran tematik termasuk dalam taraf keterlaksanaan tinggi. 

Presentase aktivitas guru 72.5% dan aktivitas siswa sebesar 71,0%, (2) nilai rata-

rata kelas untuk tingkat kemampuan menalar siswa pada pembelajaran tematik di 

kelas eksperimen sebesar 66,33 dengan kategori ketercapaian cukup, sedangkan 

untuk kemampuan berkomunikasi lisan yaitu sebesar 79,75 dengan kategori 

ketercapaian tinggi (3) ada pengaruh yang positif dan signifikan pada metode 

problem solving dan jigsaw pada pembelajaran tematik terhadap kemempuan 

menalar dan berkomunikasi siswa kelas IV SDN Kauman 2 Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dan kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan Uswatun Khasanah yaitu jenis penelitian sama 

yaitu penelitian eksperimen untuk melihat ada dan tidaknya pengaruh. Kemudian 

menggunakan metode problem solving. Akan tetapi dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti perpaduan metode digunakan untuk mengkolaborasi model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share sedangkan penelitin sebelumnya 

menggunakan jigsaw. Penelitian sebelumnya dilakukan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan kelas 

eksperimen. 
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2.9 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.2 Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.1 diatas menjelaskan bentuk kerangka pikir dari penelitian ini 

yang dilandasi dengan adanya permasalahan pada pembelajaran di kelas IV SDN 

Purwantoro 2 Malang dan peneliti memberikan solusi alternatif berupa penerapan 

model kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dengan problem solving pada 

kegiatan pembelajaran. 

Kondisi saat ini 

1. SDN Purwantoro 2  di kelas 

IV menggunakan kurikulum 

tematik  

2. Penerapan metode belajar 

konvensional 

3. Suasana kelas yang 

monoton dan tidak menarik 

4. Hasil belajar siswa rendah 

Solusi alternatif 

Guru menerapkan model 

kooperatif tipe TPS (Think Pair 

Share) dengan problem solving 

pada kegiatan pembelajaran 

yang sesuai 

Pretest awal pembelajaran 

sebelum di beri perlakuan (X) 

Penelitian eksperimen 

menggunakan Pre-experimental 

design 

Perlakuan (X) pada kegiatan 

belajar kelas eksperimen dengan 

model kooperatif tipe TPS 

dengan problem solving 

Hasil 

Penelitian 

Posttest akhir pembelajaran 

setelah di beri perlakuan (X) 

 

Analisis 
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2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka, hipotesis penelitian ini adalah: 

Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan 

problem solving terhadap hasil belajar tematik kelas IV SDN Purwantoro 2 

Malang.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


