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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 

2.1 Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair Share 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Menurut Hanafiah dan Sujana (2009: 41) model pembelajaran 

merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan 

perilaku peserta didik secara adaptif maupun generative. Model 

pembelajaran sangat erat sekali kaitanya dengan gaya belajar peserta 

didik (learning stye) dan gaya mengajar guru (teaching style), yang 

keduanya disingkat menjadi solat (style of learning and teaching). 

 
Menurut Joice dan Weil (dalam Isjoni, 2007: 50) model pembelajaran 

adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian 

rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi 

pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar dikelasnya. 

 

Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu pendekatan rencana pengajaran yang mengacu 

kepada pendekatan secara menyeluruh yang memuat tujuan, tahapan-

tahapan kegiatan, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Untuk itu model pembelajaran perlu dipahami guru agar dapat 

melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil 

pembelajaran Arends (dalam Suwarjo, 2008: 97). 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu gaya mengajar guru untuk 

melaksanakan pembelajaran secara efektif untuk  meningkatkan hasil 

pembelajaran. 

 

2.1.2 Pengertian Cooperative Learning  

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu 

satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang 

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar (Slavin dalam Isjoni 2007: 15). 

Menurut Solihatin dan Raharjo (2007: 4) cooperative learning 

mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama 

dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja 

sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau 

lebih di mana keberhasilan kerja sama sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 

 

Sedangkan Lie (dalam Isjoni, 2007: 16) Cooperative learning 

merupakan pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran 
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yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama 

dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur.  

Model pembelajaran cooperative learning tidak sama dengan sekadar 

belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran 

cooperative learning yang membedakannya dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model 

cooperative learning dengan benar akan memungkinkan pendidik 

mengelola kelas dengan lebih efektif (Lie, 2004: 29). 

Sedangkan menurut Slavin (2009: 4) cooperative learning merujuk 

pada berbagai macam metode pembelajaran di mana para peserta didik 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu 

sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model cooperative learning tidak hanya sekadar belajar 

dalam kelompok melainkan belajar memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk saling bekerja sama dengan siswa lain dalam 

tugas-tugas yang diberikan. 

2.1.3 Jenis – Jenis Cooperative Learning 

Ada beberapa macam model pembelajaran cooperative learning 

menurut Suprijono (2010: 89-133) diantaranya : 

1. Jigsaw 
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Pembelajaran cooperative ini pertama kali dikembangkan oleh 

Aronson dkk. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dalam tipe ini 

setiap siswa diberi tugas mempelajarai salah satu bagian materi 

tersebut, semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar 

bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli, dalam 

kelompok ahli mendiskusikan bagian materi yang yang sama serta 

menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika 

kembali ke kelompok asal. 

2. Group Investigation  

Dalam group investigation para murid bekerja melalui enam tahap di 

antaranya; (1) mengidentifikasikan topic dan mengatur muris kedalam 

kelompok, (2) merncanakan tugas yang ingin dipelajari, (3) 

melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) 

mempresentasikan laporan akhir, (6) evaluasi. 

3. Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran two stay two stray/ dua tinggal dua tamu 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok 

lainnya. 

 

 

4. Think Pair Share 
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yaitu seperti namanya “Thinking”. Pembelajaran ini diawali dengan 

guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk 

dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik memikirkan jawabannya. Selanjutnya “Pairing”, pada 

tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri 

kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. 

Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang 

telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya. 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 intregratif. Peserta didik 

dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinnya. 

 

2.1.4 Pengertian Cooperative Learning Tipe Think Pair Share 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mampu 

mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu 

diselenggarakan dalam setting kelompok secara keseluruhan. 

 
Trianto (2010: 81) menyebutkan bahwa model pembelajaran Think 

Pair Share merupakan model pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Dengan TPS siswa diberi 
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kesempatan untuk berfikir terlebih dahulu kemudian berdiskusi 

dengan temannya 

. 
Ada beberapa jenis-jenis Cooperative yang dikemukakan oleh 
Suprijono (2011: 91) salah satunya Think Pair Share yaitu seperti 
namanya “Thinking”. Pembelajaran ini diawali dengan guru 
mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk 
dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada 
peserta didik memikirkan jawabannya. Selanjutnya “Pairing”, pada 
tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri 
kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. 
Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban 
yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan 
pasangannya. 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 intregratif. Peserta didik dapat menemukan struktur dari 
pengetahuan yang dipelajarinnya. 

 
 

Karakteristik model TPS siswa dibimbing secara mandiri, 

berpasangan, dan saling berbagi untuk menyelesaikan permasalahan. 

Model ini selain diharapkan dapat menjembatani dan mengarahkan 

proses pembelajaran juga mempunyai dampak lain yang sangat 

bermanfaat bagi siswa. Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari 

model ini adalah siswa dapat berkomunikasi secara langsung oleh 

individu lain yang dapat saling memberi informasi dan bertukar 

pikiran serta mampu berlatih untuk mempertahankan pendapatnya jika 

pendapat itu layak untuk dipertahankan (Ramawati  dalam 

http//:Matematika-IPA.com/). 
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Dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe TPS ialah 

model pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk 

berfikir terlebih dahulu kemudian berdiskusi dengan temannya 

 

2.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Think Pair Share 

Berikut kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share  menurut Lie (2004: 57):  

a. Kelebihan model kooperatif tipe TPS 
1. Meningkatkan kemandirian siswa. 
2. Meningkatkan partisipasi siswa untuk menyumbangkan 

pemikiran karena merasa leluasa dalam mengungkapkan 
pendapatnya. 

3. Membentuk kelompoknya lebih mudah dan lebih cepat. 
4. Melatih kecepatan berpikir siswa.  

 
b. Kelemahan model kooperatif tipe TPS  

1. Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara 
berpikir sistematik. 

2. lebih sedikit ide yang masuk. 
3. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam 

kelompok yang bersangkutan sehingga banyak kelompok yang 
melapor dan  dimonitor.  
 

Kelemahan lainnya ialah apabila terdapat jumlah siswa yang ganjil 

sehingga berdampak pada pembentukan kelompok, maka guru akan 

menggabungkan siswa yang sediri dengan siswa yang memiliki 

pengetahuan yang kurang (http//kristian.ps.com). 

 
Berdasarkan kelebihan model kooperatif tipe TPS peneliti 

menyimpulkan bahwa model kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan 

kemandirian dan melatih siswa untuk berpikir cepat dalam 

berkelompok. 
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2.1.6 Langkah-langkah Pembelajaran Model Think Pair Share (TPS).    

Menurut Trianto (2010: 133) langkah-langkah pembelajaran model 

Think Pair Share (TPS) sebagai berikut : 

Langkah 1. Think (berpikir) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan yang dikaitkan dengan pelajaran, 

dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk 

berpikir sendiri jawaban atau masalah yang diajukan dengan 

pemberian lembar kerja siswa.  

Langkah 2. Pairing (berpasangan) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan berdiskusi dengan teman 

sebangkunya untuk menyatukan jawaban yang sudah diperoleh. Guru 

memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

Langkah 3. Share (berbagi) 

Langkah terakhir guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan yang telah dibicarakan. Hal ini efektif untuk 

berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk 

melaporkan. 

Tabel 1. Langkah-langkah Pembelajaran Model Think Pair Share 

Menurut Tjokrodiharjo (dalam Trianto, 2010: 124-125). 
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Tahap Kegiatan guru 
Tahap 1 menyampaikan 

tujuan dan 
mengatur siswa 

1) Menyampaikan pendahuluan, 
a) motivasi, (b) menyampaikan 
tujuan diskusi, (c) apersepsi. 

2) Menjelaskan tujuan diskusi. 
Tahap  2   mengarahkan 
diskusi 

1) Mengajukan pertanyaan awal/ 
permasalahan. 

2) Modeling. 
Tahap  3. menyelenggarakan 

diskusi 
1) Membimbing/mengarahkan 

siswa dalam mengerjakan LKS 
secara mandiri (think). 

2) Membimbing/mengarahkan  
siswa dalam berpasangan 
(pair). 

3) Membimbing/mengarahkan 
siswa dalam berbagi (share). 

4) Menerapkan waktu tuggu. 
5) Membimbing kegiatan siswa. 

Tahap  4 mengakhiri diskusi Menutup diskusi. 
Tahap  5 melakukan tanya 

jawab   singkat 
tentang proses 
diskusi  

Membantu siswa membuat rangkuman 
diskusi dengan tanya jawab singkat. 

 

2.2 Pengertian Aktivitas 

Menurut Hamalik (2001: 28) aktivitas adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Aspek tingkah laku 

tersebut yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti. 

 
Sedangkan Sardiman (2011: 100) menyebutkan bahwa aktivitas adalah 

kegiatan interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang melibatkan 

fisik dan pikiran. Sedangkan  Rosseau dalam Sardiman (2011: 100) aktivitas 

adalah segala pengetahuan yang diperoleh dengan pengamatan sendiri, 
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pengalaman sendiri, bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri 

yang melibatkan kerja pikiran serta fisik. 

 
Aktivitas adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan 

belajar. Bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan 

sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri baik secara rohani 

maupun teknis. Tanpa ada aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi 

(Poerwadarminta dalam http://id.shvoong.com/). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 23) aktivitas adalah keaktifan, 

kegiatan. Sedangkan Abdurrahman (dalam Azwar, 2006: 34) menyatakan 

bahwa aktivitas adalah seluruh kegiatan siswa baik kegiatan jasmani maupun 

kegiatan rohani yang mendukung keberhasilan belajar. 

Hanafiah (2009: 23) menyatakan bahwa Aktivitas belajar yang dimaksud 

haruslah melibatkan seluruh aspek psikologis peserta didik, baik jasmani 

maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilaku dapat secara cepat, 

tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah kegiatan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran mulai dari kegiatan fisik sampai psikis 

yang dapat menunjang proses belajar siswa sebagai objek dalam penelitian ini.  

 
2.3 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh subjek didik (siswa, 

pelajar) sebagai bagian dan kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas 

http://id.shvoong.com/
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perkembangannya (Syarifudin, 2006: 90). Sedangkan Menurut Mursell (2008: 

22) belajar adalah suatu usaha mencari   dan memahami pengertian, makna, 

pemahaman. Bila usaha itu gagal maka dapat dikatakan pembelajarannya juga 

gagal. 

 
Budiningsih (2004: 20) Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi stimulus dan respon. Dengan kata 

lain belajar merupakan suatu bentuk perubahan dengan cara yang baru sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang telah dianggap telah 

belajar sesuatu jika ia dapat menunjukan perubahan tingkah lakunya.  

 
Sedangkan menurut Skinner (dalam Dimyati dan Mujiono, 2009: 9) belajar 

adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih 

baik dan sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. 

 
Writtig dalam bukunya”pshychology of learning” (dalam Syah, 2007: 90) 

mendefinisikan belajar sebagai; any relatively permanent change in an 

organism’s behavioral reptoire that occurs as a result of experience. Belajar 

adalah perubahan yang relative menetap yang terjadi dalam segala macam 

atau keseluruhan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Pendapat tersebut 

sejalan dengan Hanafiah dan Suhana (2009: 25) yang menyatakan bahwa: 

experience is the best teacher, Pengalaman merupakan guru yang paling baik. 

 
Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan, bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi stimulus 
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dan respon yang dijadikan sebagai pengalaman dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

 
2.4 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu akibat dari proses dengan menggunakan alat 

pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, bentuk tes 

tertulis, tes lisan maupun perbuatan Sudjana (dalam Kunandar, 2010: 276). 

 
Menurut Abdurrahman (2003: 37) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan 

Hamalik (2001: 183) mengemukakan bahwa perbedaan hasil belajar 

dikalangan para siswa disebabkan oleh berbagai alternative faktor-faktor, 

antara lain faktor kematangan akibat dari kemajuan umur kronologis, latar 

belakang pribadi masing-masing sikap dan bakat terhadap suatu bidang yang 

diberikan. 

 
Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian hasil belajar ialah suatu proses perubahan tingkah laku siswa 

setelah melakukan proses pembelajaran. 

 
2.5 Pengertian matematika 

Matematika adalah pengetahuan terstruktur yang terorganisasi, sifat-sifat 

dalam teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak 

terdifinisasikan. Dan matematika itu adalah suatu seni keindahannya terdapat 

pada keterurutan dan keharmonisanya. 
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Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 
sekolah dasar. Kata matematika berasal dari bahasa latin 
mathematika yang mulanya diambil dari perkataan yunai 
mathematike yang berarti mempelajari. Perkataaan itu mempunyai 
asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kata 
mathematike berhubungan pula dengan kata lainya yang hampir 
sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar (berfikir). 
Jadi berdasarkan asal katanya, maka kata matematika berarti ilmu 
pengetahuan yang didapat dari berfikir (Suwangsih, 2006: 3). 

 
Sedangkan Johnson dan james (dalam Suwangsih, 2006: 4) 
menyebutkan bahwa matematika adalah pola berfikir, pola 
mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah 
bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, 
jelas dan akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih 
berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi.  

 
 

Ruseffendi (dalam Herumawan, 2008: 1) mengatakan bahwa matematika 

adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara 

induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai 

dari unsur yang tidak didefinisasikan ke unsur yang didefinisikan. 

 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika ialah 

pola berfikir yang terstruktur dan terorganisaisi dengan menggunakan istilah 

yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat berupa simbol. 

 
2.6 Tujuan Matematika 

Dalam batasan pengertian pembelajaran yang dilakukan disekolah, 

pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

(kelas/sekolah) yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika 

sekolah. Adapun tujuan matematika sekolah, khusus di SD atau Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 
dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, 
efisien dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. 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 
pemecahan masalah. 

 
Tujuan umum dan khusus yang ada dikurikulum SD/MI, merupakan 
pelajaran matematika disekolah, jelas memberikan gambaran belajar 
tidak hanya dibidang kognitif saja, tetapi meluas pada bidang psikomotor 
dan efektif. Pembelajaran matematika diarahkan untuk pembentukan 
kepribadian dan pembentukan kemampuan berfikir yang bersandar pada 
hakikat matematika, ini berarti hakikat matematika merupakan unsur 
utama dalam pembelajaran matematika. Oleh karena nya hasil-hasil 
pembelajaran menampakkan kemampuan berfikir yang matematis dalam 
diri siswa, yang bermuara pada kemampuan menggunakan matematika 
sebagai bahasa dan alat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 
dihadapi dalam kehidupannya. Hasil lain yang tidak dapat diabaikan 
adalah terbentuknya kepribadian yang baik dan kokoh (Aisyah, dkk., 
2007: 1.4). 

 
Berdasarkan kajian pustaka di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

tujuan matematika adalah memahami konsep matematika, menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, dan matematika jelas memberikan gambaran 

belajar tidak hanya dibidang kognitif saja, tetapi meluas pada bidang 

psikomotor dan efektif. Tujuan mempelajari matematika juga dapat 

digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-

hari yang berhubungan dengan perhitungan. 
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2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut:  “Apabila dalam pembelajaran 

Matematika menggunakan model  Cooperative Learning Tipe Think Pair 

Share dengan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 4 Metro Utara tahun pelajaran 

2012/2013”. 

 

 

 
 
 




