
 

 

 

 

 

 

BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1   Belajar dan Pembelajaran  
 

 

Belajar merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam 

kehidupan manusia baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Setiap orang, 

baik disadari maupun tidak selalu melaksanakan aktivitas belajar. Kegiatan harian 

yang dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali akan selalu diwarnai 

oleh aktivitas belajar. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-

potensi yang dibawanya sejak lahir.  Belajar menurut Sardiman A.M (2004: 20) 

adalah ”merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya”. 

  

Pendapat di atas memiliki makna bahwa belajar merupakan perubahan kelakuan 

berkat pengalaman dan latihan. Belajar membawa sesuatu perubahan pada 

individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan 

melainkan dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, 

minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala aspek organisma atau pribadi 

seseorang (Nasution, 2005: 35).   Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan 

jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna 
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adalah peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar 

belakang masing-masing.  

 

Menurut Thursan (2008: 1) mengatakan bahwa ” belajar adalah suatu proses 

perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut di tempatkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

pengetahuan, sikap, pemahaman, daya pikir dan pengetahuan”.  Segala kegiatan 

belajar yang dilakukan seseorang yang berupa kegiatan mendengarkan, 

merenungkan, menganalisa, berpikir, membandingkan, dan menghubungkan 

dengan masa lampau dengan demikian dia akan berubah kedalam kualitas dan 

kuantitas yang lebih baik.  

 

Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas membantu 

orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar 

dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai 

starategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa 

berlangsung optimal. Dalam pembelajaran proses belajar tersebut terjadi secara 

bertujuan dan terkontrol.  

 

“Perubahan sebagai hasil belajar ada di dalam kepribadiaan manusia, dan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seseorang seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan” 

(Thursan, 2008: 1).  
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Darsono (2000: 3-4) juga menyimpulkan definisi belajar sebagai suatu perubahan 

dari beberapa ahli di antaranya :  

a. Bigge, Morris L.  dalam buku Learning Theories for Theacers (1992) 

mengemukakan belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan 

seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Perubahan itu terjadi pada 

pemahaman (insight), perilaku, persepsi, motivasi atau campuran dari 

semuanya secara sistematis sebagai akibat pengalaman dalam situasi tertentu.  

b.  Moskowitz, Marle J.  dan Orgel, Arthur R.  dalam buku General Psychology 

(1975) mengemukakan belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-hubungan dalam sistem 

syaraf yang dibawa sejak lahir.  

c.  Whittaker, James O.  dalam buku Introduction to Psycholog (1970) 

mendefinisikan belajar sebagai proses yang menimbulkan atau merubah 

perilaku melalui latihan atau pengalaman. Perubahan itu tidak termasuk 

perubahan fisik, kematangan, karena sakit, kelelahan, dan pengaruh obat-

obatan.  

d. Sartain, Aaron Quinn dkk dalam buku Psychology: Understanding Human 

Behavior (1958) medefinisikan belajar sebagai suatu perubahan perilaku 

sebagai hasil pengalaman. Yang termasuk dalam perubahan ini antara lain cara 

merespon suatu sinyal, cara mengusai suatu ketrampilan dan mengembangkan 

sikap terhadap suatu objek.  

e. Wingkel, W.S. dalam buku Psikologi Pengajaran (1987) mengemukakan belajar 

adalah suatu interaksi mental/ psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 
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dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pengalaman, ketrampilan, dan nilai-nilai.  

 

Dari beberapa pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari 

pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi 

proses belajar pada diri peserta didik, jelasnya bagaimana menghasilkan 

terjadinya peristiwa belajar di dalam diri orang tersebut.  Pembelajaran harus 

dilakukan dengan kreatif dan menyenangkan agar kegiatan belajar menjadi 

beragam sehingga memenuhi dan mampu memberikan pelayanan pada berbagai 

tingkat kemampuan dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh. Pembelajaran kreatif dan 

menyenangkan juga merupakan usaha membangun pengalaman belajar siswa 

dengan berbagai keterampilan proses untuk mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan baru melalui penciptaan kegiatan belajar yang beragam dan 

mengkondisikan suasana belajar sehingga mampu memberikan pelayanan pada 

berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa, serta siswa lebih terpusat 

perhatiannya secara penuh. 

 

 

2.2  Model Pembelajaran  

 

Model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang 

mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi 

para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sagala, 2005: 176).  
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Model pembelajaran menurut Soekamto dalam Trianto (2007: 5) adalah suatu 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.   

 

Model pembelajaran menurut Winataputra (2001: 3) adalah konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran.  Model pembelajaran juga diartikan sebagai 

tampilan grafis, prosedur kerja yang sitematis  atau teratur, serta mengandung 

pemikiran bersifat uraian atau penjelasan kerangka konseptual dan prosedur kerja 

ini akan tertuang pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang bersinergi 

dengan komponen-komponen RPP tersebut membentuk model pembelajaran 

berbasis inkuiri. 

 

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat–perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku–buku, film, komputer, kurikulum dan 

lain–lainnya (Trianto, 2007: 5).  Konsep model sebagai suatu pedoman 

perencanaan pembelajaran di dalam kelas mengarahkan adanya pengembangan 

berbasis kelas.   
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Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, 

metode atau prosedur.  Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang 

tidak ada di dalam istilah strategi, metode dan prosedur.  Ciri–ciri tersebut adalah 

(1) rasional teoristik logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya, 

(2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar yaitu tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, (3) tingkah laku pembelajaran yang diperlukan 

agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan (4) lingkungan 

belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (sintaks). 

 

Model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut.  

a.  Sahih atau valid.  Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu:  

     1. dasar rasional teoritik yang kuat sebagai dasar pengembangan;  

     2. konsitensi internal. 

b.  Kepraktisan.  Aspek kepraktisan ini hanya dapat dipenuhi jika:  

     1.  para ahli dan praktisi menyatakan bahwa produk model yang   

           dikembangkan dapat diterapkan; dan  

     2.  kenyataan yang ada ditunjukkan bahwa model tersebut memang dapat  

           diterapkan.  

c.  Efektifitas.  Terkait dengan aspek efektifitas Nieveen dalam (Trianto, 2007: 8)    

     memberikan parameter sebagai berikut:  

     1.  ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model   

           tersebut efektif; dan  

     2.  secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang  

          diharapkan. 
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Selanjutnya Arends (1997) dalam Trianto (2007: 9) dengan beberapa pakar model 

pembelajaran berpendapat bahwa tidak ada satupun model pembelajaran yang 

paling baik diantara yang lainnya, karena masing–masing model pembelajaran 

dapat dirasakan baik, apabila telah diuji cobakan untuk membelajarkan 

kompetensi tertentu.  Dengan demikian perlu dilakukan seleksi model 

pembelajaran yang paling tepat untuk kompetensi tertentu. Pernyataan ini 

didukung bahwa model pembelajaran yang dipilih guru akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa.  Kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa merupakan hal yang sangat 

penting dalam pembelajaran (Mulyasa, 2005: 95). 

 

Adapun Joyce dan Wiel (2000: 13) mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

satu pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, dan lain-lain.   

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam merancang suatu pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sedemikian rupa  sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 

 

 

2.2.1  Model Pembelajaran Kooperatif  
 

 

Perkembangan pembelajaran kooperatif memepunyai beberapa tipe, diantaranya 

Student Team Achievement Division (STAD), Team Games Tournament (TGT), 

Jingsaw, Teams Assisted Individualisation (TAI), Group Investigation (GI), dan 
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Think Pair Share (TPS). Setiap tipe mempunyai perbedaan dalam hakekat 

pembelajaran, bentuk kerja sama, peranan dan komunikasi antar siswa serta 

peranan guru dalam proses pembelajaran tersebut.  Model pembelajaran 

kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur 

penghargaan (Arends, 1997: 110-111) yaitu: 

a.  Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan 

siswa dalam kelas  

b. Struktur tujuan, yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan 

guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. 

Ada tiga macam struktur tujuan, yaitu:  

1) Struktur tujuan individualistik, yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa 

secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan 

siswa lainnya,  

2) Struktur tujuan kompetitif, yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan 

sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut,  

3) Struktur tujuan kooperatif, yaitu siswa secara bersama-sama mencapai 

tujuan, setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan.  

c. Struktur penghargaan kooperatif, yaitu penghargaan yang diberikan pada 

kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama 

anggota kelompok.  

 

Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai 

sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling membantu 

dalam mempelajari sesuatu.  Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan 

“belajar teman sebaya.”  
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Menurut Slavin (2002), pembelajaran kooperatif, merupakan metode 

pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan 

heterogen. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada 

metode pengajaran, siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling 

membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari, 2000: 25).   Model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan penting 

pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000: 7).  

 

 

2.2.2  Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif  

 

 

Menurut Arends (1997: 111), pembelajaran yang menggunakan model kooperatif 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a)  siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi 

belajar,  

b)  kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah,  

c)  jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

yang berbeda-beda,  

d)  penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu.  

 

 

 

2.2.3  Tujuan Pembelajaran Kooperatif  

 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 

tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim, dkk (2000: 7-8) yaitu: (1) 
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meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi 

juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, (2)  

model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian 

siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan 

hasil belajar, penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan, (3) Pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, 

dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk 

menghargai satu sama lain, tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif 

adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih 

kurang dalam keterampilan sosial.  

 

 

2.2.4  Keterampilan Kooperatif 

 

  

Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan 

tugas. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja, guru harus 

mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. 

Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim, dkk. (2000: 47-55), antara lain: 

(1) keterampilan-keterampilan Sosial. Keterampilan sosial melibatkan perilaku 

yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja 

secara efektif dengan orang lain, (2) keterampilan berbagi. Banyak siswa 

mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Komplikasi ini dapat 

mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran 
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kooperatif. (3) keterampilan berperan serta. Sementara ada sejumlah siswa 

mendominasi kegiatan kelompok, siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan 

serta. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. Siswa 

yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta 

dalam kegiatan kelompok, (4) keterampilan-keterampilan Komunikasi. Kelompok 

pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja 

kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi, (5) keterampilan-keterampilan 

kelompok. Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana 

anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki 

keterampilan sosial.  

  

  

2.3  Pengertian Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS)  

 
  

Model Think Pair Share dikembangkan oleh Frank Lyman dan rekan-rekannya dari 

Universitas Maryland. Think Pair Share memiliki prosedur secara eksplisit dapat 

memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu 

sama lain (Ibrahim dalam Estiti, 2007: 10) dengan cara ini diharapkan siswa mampu 

bekerja sama, saling membutuhkan dan saling bergantung pada kelompok-kelompok 

kecil secara kooperatif.  

 

Model Think Pair Share merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran kooperatif 

yang dapat memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sehingga strategi ini 

punya potensi kuat untuk memberdayakan kemampuan berpikir siswa.  Peningkatan 

kemampuan berpikir siswa akan meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar 

siswa dan kecakapan akademiknya.  Siswa dilatih bernalar dan dapat berpikir kritis 

untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Guru juga memberikan 
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kesempatan siswa untuk menjawab dengan asumsi pemikirannya sendiri, kemudian 

berpasangan untuk mendiskusikan hasil jawabannya kepada teman sekelas untuk 

dapat didiskusikan dan dicari pemecahannya bersama-sama sehingga terbentuk suatu 

konsep.  

 

Model pembelajaran ini merupakan model yang sederhana dan banyak keuntungan 

karena dapat meningkatkan partisipasi siswa dan pembentukan pengetahuan oleh 

siswa.  Dalam metode pembelajaran kooperatif, tipe ini termasuk kedalam metode 

struktural (Trianto, 2009: 49).  Metode struktural menekankan penggunaan struktur 

tertentu yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. Dengan 

menggunakan suatu prosedur atau struktur tertentu, para siswa dapat belajar dari 

siswa yang lain dan berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya dalam situasi non 

kompetisi sebelum mengungkapkannya di depan kelas. Kepercayaan diri siswa 

meningkat dan seluruh siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas.  

 

Keunggulan dari tipe Think Pair Share ini adalah optimalisasi partisipasi siswa, 

sedangkan keuntungan bagi guru adalah efisiensi waktu pemberian tugas dan 

meningkatkan kualitas dan kontribusi siswa dalam diskusi kelas.  Siswa dan guru 

akan memperoleh pemahaman yang lebih besar akibat perhatian dan partisipasinya 

dalam diskusi. Siswa dapat belajar lebih banyak bila mereka secara aktif 

berpartisipasi dalam proses belajar melalui berbicara, mengemukakan pendapat atau 

menulis. Jika siswa tidak menggunakan informasi segera setelah mereka 

mendengarnya, kemungkinan besar mereka akan lupa dalam waktu beberapa minggu. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dikembangkan suatu pendekatan selain 

duduk, mendengarkan, dan menulis, salah satu metode untuk mengatasinya dikenal 

sebagai pembelajaran tipe Think Pair Share.  
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Hasil tersebut ditegaskan kembali oleh Lyman dalam Jones (1998: 1) bahwa tipe 

Think Pair Share membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk 

berbagi informasi dan menarik kesimpulan, serta mengembangkan kemampuan untuk 

mempertimbangkan nilai-nilai lain dari suatu materi pelajaran. Fogarty dan Robin 

(dalam Anita Lie, 2008: 23) memperkuat pendapat Lyman di atas. Mereka 

mengatakan bahwa tipe Think Pair Share memiliki keuntungan sebagai berikut.  

1.  Mudah dilaksanakan dalam kelas besar.  

2.  Memberikan waktu kepada siswa untuk merefleksikan isi materi pelajaran.  

3.  Memberikan waktu kepada siswa untuk melatih mengeluarkan pendapat sebelum 

berbagi dengan kelompok kecil atau kelas secara keseluruhan.  

4.  Meningkatkan kemampuan penyimpanan jangka panjang dari isi materi pelajaran.  

 

 

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

adalah sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah 

dan waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak. 

Menurut Lie (2005: 46), kekurangan dari kelompok berpasangan (kelompok yang 

terdiri dari dua orang siswa) adalah: (1) banyak kelompok yang melapor dan perlu 

dimonitor; (2) lebih sedikit ide yang muncul; dan (3) tidak ada penengah jika terjadi 

perselisihan dalam kelompok.  

 

Selanjutnya dalam artikel Arif Fadholi Wahid Assyafi'I (2009), dijelaskan 

kekurangan dan kelebihan Think-Pair-Share sebagai berikut.  

 

A.  Kelebihan Think-Pair-Share. 

(1) memberi siswa waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain;  

(2)  meningkatkan partisipasi siswa;  
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(3)   lebih banyak kesempatan untuk konstribusi masing-masing anggota kelompok;  

(4)   interaksi lebih mudah;  

(5)   lebih mudah dan cepat membentuk kelompoknya; 

(6)  seorang siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan  

idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas;  

(7)  dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas;  

(8) siswa dapat mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam 

komunikasi antara satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam 

kelompok kecil; 

(9) siswa secara langsung dapat memecahkan masalah, memahami suatu materi 

secara berkelompok dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam 

membuat kesimpulan serta mempresentasikan di depan kelas sebagai salah satu 

langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan;  

(10) memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang diarahkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh 

kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan; 

(11) siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran 

dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah;  

(12) siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam 

kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang;  

(13) siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya dengan 

seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar;  
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(14) memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses  

pembelajaran; dan  

(15) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas.  

 

B.  Kelemahan Think-Pair-Share. 

(1)  membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas;  

(2)  membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas; 

(3) peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu pengajaran 

yang berharga. Untuk itu guru harus dapat membuat perencanaan yang seksama 

sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang;  

(4)   banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor;  

(5)   lebih sedikit ide yang muncul; 

(6)   jika ada perselisihan, tidak ada penengah;  

(7)   menggantungkan pada pasangan;  

(8)  jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok, karena 

ada satu siswa tidak mempunyai pasangan;  

(9)   ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaannya; 

(10) sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah 

dan waktu yang terbatas; 

(11)  jumlah kelompok yang terbentuk banyak;  

(12) sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, saling 

mengganggu antar siswa karena siswa baru tahu metode Think-Pair-Share (TPS).  

 

Ciri utama dari metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share adalah adanya 3 

(tiga) langkah utama yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yaitu berpikir 

secara individual (Think), berpasangan dengan teman sebangku (Pair), dan berbagi 
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jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas (Share).  Lebih lanjut Lyman 

(dalam Jones: 2002) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penerapan Think-

Pair-Share (TPS) yaitu:  

1. guru mengetengahkan suatu permasalahan secara garis besar dan siswa akan 

menjawab yang beragam,  

2.  guru memberikan waktu berpikir untuk memikirkan mengenai pertanyaan,  

3. kemudian siswa berdiskusi dengan pasangannya, berbagi pendapat, mengklarifikasi 

dan membandingkan kedua pendapatnya untuk memilih yang terbaik, 

4. tiap pasangan kemudian berbagi gagasan dengan pasangan lain atau dengan seluruh 

kelas.  

 

Menurut Trianto (2009: 133) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penerapan 

metode Think-Pair-Share (TPS) yaitu:  

1)  Langkah 1: Berpikir  

 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, 

dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri 

jawaban atau masalah.  

2)  Langkah 2: Berpasangan  

 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka 

peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika 

suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 

atau 5 menit untuk berpasangan.  

3)  Langkah 3: Berbagi  

 

Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang 

telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan 
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kepasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat 

kesempatan untuk melaporkan. Arends, (1997) dalam Tjokrodihardjo, (2003).  

 

Arends, (2008: 26) mengemukakan bahwa teknis pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut.  

1.  Persiapan materi dan pengelompokkan siswa  
 

Hal yang perlu dilakukan pertama kali dalam pelaksanaan model ini adalah 

mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). Guru mengelompokan siswa secara 

heterogen (berdasarkan hasil pretes) dan menjelaskan prosedur pelaksanaan serta 

batasan waktu setiap tahap kegiatan.  

2.  Tahap Pendahuluan  
 

Guru menunjukkan beberapa bagian menarik dari materi yang akan dibahas dan 

menjelaskan tujuan materi tersebut. Kemudian, guru menjelaskan aturan main dan 

batasan waktu untuk setiap kegiatan dan memotivasi siswa supaya terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah yang akan diberikan.  

3.  Pelaksanaan  

a.  Tahap berfikir secara individu (Think)  

 

Proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dimulai pada saat guru 

memberikan pertanyaan yang merangsang pemikiran siswa kepada seluruh 

kelas. Pertanyaan yang diberikan oleh guru dimaksudkan agar para siswa 

mencari solusi atau jawaban dari masalah atau pertanyaan tersebut. Dalam 

tingkatan yang paling rendah jawaban pertanyaan yang singkat harus dihindari 

dari model ini. Pertanyaan harus mengetengahkan masalah atau dilema yang 

merangsang siswa untuk mencari solusinya.  
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Pada tahap ini siswa diberi batasan waktu untuk memikirkan jawabannya 

sendiri terhadap pertanyaan yang diberikan. Waktu harus ditentukan oleh guru 

yang dalam penentuannya guru harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu 

pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, jenis dan 

bentuk pertanyaan atau masalah yang disuguhkan, serta jadwal pembelajaran 

untuk setiap kali pertemuan. Hal yang dapat membantu berhasilnya tahapan ini 

meskipun tidak harus yaitu siswa diharuskan untuk menuliskan jawaban atau 

solusi mereka. Siswa akan memiliki anggapan bahwa mungkin saja mereka 

mengungkapkan jawaban yang salah, tapi harus dijelaskan oleh guru bahwa hal 

itu tidak apa-apa karena setiap siswa dapat mengemukakan jawaban yang 

berbeda. Tahapan ini secara otomatis membentuk ”waktu tunggu” sebelum 

masuk ke dalam tahapan diskusi.  

b.  Tahap berpasangan dengan teman sebangku (Pair)  

 

Akhir dari tahapan Think memberi tanda kepada siswa untuk mulai bekerja 

dengan pasangannya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan. Setiap 

siswa kini memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan 

jawaban. Secara bersama, setiap pasang siswa dapat memformulasikan jawaban 

mereka yang berdasarkan jawaban bersama untuk memberikan solusi yang 

tepat terhadap permasalahan yang diberikan. Pada dasarnya, proses ini dapat 

melaju satu langkah dengan meminta satu pasang siswa lain untuk membentuk 

kelompok dengan tujuan memperkaya pemikiran mereka sebelum berbagi 

dengan kelompok yang lebih besar (kelas). Kelompok besar yang dibentuk ini 

dapat mengurangi kompetisi antar siswa sehingga didapatkan hasil sebagai 

usaha bersama. Tahap Pair dalam metode ini juga memungkinkan terjadinya 

lebih banyak diskusi diantara siswa tentang jawaban yang diberikan.  
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c.  Tahap berbagi di depan kelas (Share)  

 

Siswa mempresentasikan jawaban mereka secara perorangan atau secara 

kelompok di depan kelas sebagai seluruh kelompok belajar. Pada saat 

kelompok yang dipilih maju ke depan mengkontruksi jawabannya dalam 

bentuk jawaban atau gambar, setiap anggota dari kelompok tersebut dapat 

memperoleh nilai dari hasil pemikiran mereka. Tahap akhir dari tipe Think Pair 

Share memiliki beberapa keuntungan bagi seluruh siswa. Mereka mencari 

jawaban yang sama dengan berbagai cara yang berbeda karena perbedaan 

individu dapat menghasilkan ekspresi yang unik atas jawaban dari pertanyaan. 

Lebih lanjut, konsep yang digunakan sebagai jawaban dirangkai menggunakan 

bahasa para siswa, bukan bahasa baku atau bahasa guru sehingga konsep akan 

lebih dimengerti.  

 

4.   Penghargaan  
 

Langkah yang terakhir adalah melakukan penghargaan kepada setiap siswa dan 

setiap kelompok. Dari kegiatan penghargaan ini, didapat nilai individu dan nilai 

kelompok.  Nilai individu di dapat dari postes, sedangkan nilai kelompok didapat 

dari rata-rata perkembangan prestasi belajar siswa pada kelompok tersebut. 

Keberhasilan dan kualitas dari kegiatan tipe Think Pair Share sangat tergantung 

dari kualitas pertanyaan yang diberikan pada tahap pertama (pretes). Jika 

pertanyaan merangsang pemikiran siswa secara utuh, maka keutuhan pemikiran 

siswa ini secara signifikan dapat menciptakan keberhasilan tipe pembelajaran 

Think Pair Share.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Think Pair Share adalah 

salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada waktu 
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tunggu untuk berpikir dengan 3 tahap kegiatan siswa yang menekankan pada apa 

yang dikerjakan siswa pada setiap tahapnya. Tipe Think Pair Share memberikan 

peluang kepada para siswa untuk dapat mendiskusikan ide-ide yang mereka miliki 

dalam rangka menyelesaikan masalah yang disajikan guru dengan teman dalam satu 

kelompok serta berbagi informasi dengan teman dalam satu kelas. Hal ini sesuai 

dengan tujuan tipe TPS menurut Lyman (dalam Jones: 2002) yaitu memproses 

informasi, komunikasi, dan mengembangkan cara berpikir.  Dengan demikian berarti 

siswa diberikan waktu untuk berpikir dan merespons serta saling membantu satu 

sama lain.  Kegiatan-kegiatan pada tipe TPS menurut Silbermen (2004: 184) 

digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan menegaskan manfaat dari sinergi 

bahwa dua kepala adalah lebih baik daripada satu.  

 

Pembelajaran TPS menuntut siswa terbiasa memecahkan masalah yang diberikan 

guru dengan menggali pengetahuan yang mereka miliki secara mandiri, setelah itu 

siswa mendiskusikan apa yang mereka pikirkan dengan teman satu kelompoknya. 

Dalam hal ini mereka dituntut bekerja sama saling memberikan ide yang telah 

diidentifikasikan. Menggunakan teknik berpikir secara mandiri, siswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuan yang mereka miliki tidak hanya bergantung dengan 

teman sekelompoknya.  Setelah mendapat jawaban dengan berdiskusi bersama teman 

sekelompok mereka menyajikan kembali di depan kelas untuk berbagi jawaban 

dengan teman antar kelompok. Berdasarkan kegiatan tersebut siswa dapat berlatih 

menggali dan mengolah informasi yang didapat, serta menumbuhkan rasa percaya 

diri bagi siswa dalam menyampaikan ide-ide atau pendapat yang dimilikinya. Selain 

itu tipe TPS juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengandalkan 

siswa yang kurang aktif. 
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2.4  Aktivitas Belajar Siswa  
 

 

Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh 

siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan 

asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan 

Sardiman (2004: 95) bahwa: ”aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang 

sangat penting di dalam interaksi belajar mangajar”.  

 

Pendidikan modern lebih menitikberatkan pada aktivitas sejati, di mana siswa 

belajar sambil bekerja. Dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai, 

sistem pembelajaran dewasa ini sangat menekankan pada pendayagunaan asas 

keaktifan (aktivitas) dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. seperti yang dikemukakan oleh Sardiman, A.M. 

(2004: 95) yang menyatakan “Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat terlihat bahwa aktivitas belajar adalah 

segala kegiatan belajar yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan perubahan 

dari perilaku belajarnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu 

melakukan kegiatan menjadi mampu, dan lain sebagainya.  

 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting, ini sesuai dengan pendapat Sardiman, A.M. (2004: 99):  

“Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu 

tidak mungkin akan berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, 
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berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan, yang dapat 

menunjang prestasi belajar”.  

 

 

Sardiman, A.M. (2004: 97) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas 

yang bersifat fisik (jasmani) maupun mental (rohani). Dalam kegiatan belajar 

mengajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait.  Prinsip aktivitas yang diuraikan 

di atas didasarkan pada pandangan psikologis bahwa, segala pengetahuan harus 

diperoleh melalui pengamatan (mendengar, melihat, dan sebagainya) sendiri dan 

pengalaman sendiri. Ini berarti ada banyak kegiatan yang merupakan aktivitas 

belajar siswa. Dari berbagai aktivitas belajar yang dapat dilihat dan ada pula 

aktivitas yang tidak dapat dilihat.  Aktivitas yang tidak dapat dilihat antara lain 

mendengar, berfikir dan membaca. Aktivitas yang dapat dilihat antara lain 

bertanya hal- hal yang belum jelas. Mencatat, dan menjawab pertanyaan.  

 

Keberhasilan proses pembelajaran sebenarnya terletak pada individu siswa itu 

sendiri.  Pada sub bab diatas telah dijelaskan bahwa yang dimaksud siswa adalah 

seseorang individu atau kelompok yang mempunyai sifat dan keinginan pribadi 

sebagai seorang yang ingin mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Siswa merupakan penerima dari apa yang telah diberikan pendidik/guru untuk 

kemudian dijadikan suatu pengalaman belajar.  Kemampuan, intelektualitas, sikap 

dan kepribadian siswa sangat mempengaruhi dalam keberhasilan proses 

pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu siswa mempunyai 

perbedaan individual dalam proses belajarnya. Ada siswa yang berkemampuan 

tinggi ada pula yang kurang, ada yang cepat menerima materi ada pula yang 

lambat, ada yang berbakat, ada pula yang kurang berbakat, dst.  
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Sebagai pendidik hendaknya mengenali dengan baik anak didiknya dan 

hendaknya pendidik memiliki berbagai metode mengajar, agar siswa dapat 

menerima atau mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya dengan seefektif dan 

seefisien mungkin. Selain itu dengan guru mengetahui tipe belajar masing-masing 

siswa, maka guru dapat menentukan aktivitas siswa yag harus dilakukan dengan 

tepat.  

 

Sardiman AM (2004: 96) mengemukakan, ”yang dimaksud dengan aktivitas 

belajar siswa di kelas adalah “kegiatan siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar seperti mendengarkan, memandang meraba, membantu, dan 

mencicipi/mencecap, menulis/ mencatat, membaca, membuat ikhtisar atau 

ringkasan, dan menggaris bawahi, mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan 

bagan-bagan, menyusun paper atau kertas kerja, mengingat, berfikir, dan latihan 

atau praktik.  Seperti yang telah dikemukakan Sardirman (2004: 96), sedikitnya 

terdapat enam katagori kegiatan aktivitas pembelajaran siswa yang dapat 

dijadikan tolak ukur penguasaan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

diberikan guru.  

1. Siswa berkomentar terhadap apa yang didengar. Siswa yang berkomentar 

terhadap pengetahuan yang diperoleh dari apa yang didengarnya tentu 

sebelumnya ia telah menguasai pengetahuan yang didengar tersebut, komentar 

timbul setelah pengetahuan yang diperoleh dikaitkan dengan pengetahuan lain 

yang ia kuasai untuk dapat menemukan suatu pengetahuan yang baru.  

2. Siswa fokus terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Konsentrasi siswa sangat 

diperlukan dalam pentransferan ilmu pengetahuan dan pengalaman, dengan 

demikian materi yang diberikan guru baik berwujud visual, audio maupun 

audio-visual dapat diserap dengan baik. 

3. Siswa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh siswa 

merupakan proses dari diserapnya pengetahuan yang diberikan. Siswa 

menanyakan karena siswa mencoba menelaah pengetahuan yang diperoleh agar 

diterima dengan logika sehingga mudah dipahami.  
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4. Siswa berperan aktif dalam diskusi. Peran aktif siswa dalam diskusi akan 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi, karena siswa tidak hanya 

menerima pengetahuan tetapi juga menyampaikannya kepada teman-temannya.  

5. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dengan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, pengetahuan yang telah didapatnya tidak akan cepat lupa 

dari ingatan siswa. Tugas merupakan bagian dari pengalaman belajar yang 

diberikan guru kepada pesera didik.  

6. Siswa bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diberikan oleh 

guru. Tanggung jawab merupakan hasil atau output dari proses pembelajaran 

yang telah dilaksanankan. Siswa yang telah memahami pengetahuan yang 

diperoleh akan merasa bertanggung jawab menggunakan pengetahuan tersebut 

sebagai ajang mengasah kemampuan yang dimiliki.  

 

 

Kriteria keaktifan belajar siswa di kelas tersebut merupakan pedoman penilaian 

bagi guru untuk menentukan keberhasilan pembelajaran yang dilaksanankan. 

Apabila siswa belum memenuhi keenam kriteria tersebut besar kemungkinan 

siswa tersebut tidak akan tuntas dalam pembelajaran sesuai KKM yang telah 

ditetapkan dan akan besar pula peluang siswa mengikuti pembelajaran remedial. 

Singkatnya, semakin siswa aktif di kelas sesuai dengan kriteria yang dijelaskan 

diatas maka semakin kecil peluang untuk mengikuti pembelajaran remedial.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka partisipasi belajar siswa dapat dikatakan 

sebagai kegiatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar seperti. 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan/mengemukakan pendapat, berdiskusi dengan pasangannya, 

memperhatikan penjelasan teman dan mencatat hal-hal penting terhadap 

kelompok yang sedang presentasi, menjawab pertanyaan kelompok lain dalam 

presentasi, menunjukan peningkatan berkomentar terhadap apa yang didengar.  
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2.5   Hasil Belajar 

 

Setiap proses belajar mengajar, maka keberhasilan yang diukur adalah seberapa 

jauh hasil belajar yang dapat dicapai oleh siswa.  Hasil belajar berasal dari dua 

kata dasar yaitu hasil dan belajar.  Pada akhir suatu proses belajar, suatu hal yang 

diperlukan siswa dalam mengikuti pelajaran yang dilakukan oleh guru adalah 

hasil belajar. 

 

Hasil  belajar adalah hasil dari interaksi hasil belajar dan tindak mengajar, dari sisi 

guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar sedangkan dari 

siswa hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang merupakan bukti dari 

usaha yang telah dilakukan.  Menurut Hamalik (2002: 155), hasil belajar tampak 

sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan 

diukur dalam perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Hasil belajar juga merupakan suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan 

siswa dalam aktivitas belajar yang tingkat keberhasilan pemahamannya di 

tentukan oleh siswa.  Keberhasilan setiap kegiatan belajar selalu dapat diukur dari 

hasil belajarnya, artinya kegiatan belajar itu dianggap baik apabila hasil belajarnya 

meningkat sesuai dengan yang diharapkan.  Hasil belajar siswa diperoleh setelah 

berakhirnya proses pembelajaran. 

Hamalik (2002: 155) menyatakan bahwa hasil belajar adalah nampak sebagai 

terjadinya tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan.  Perubahan tersebut dapat 

diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya.  Selanjutnya menurut Abdurrahman dalam 
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Jihad dan Haris (2009: 14) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.  Sedangkan menurut 

Romizowski dalam Jihad dan haris (2009: 14) menyatakan bahwa hasil belajar 

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

Masukkan dari sistem tersebut berupa macam-macam informasi sedangkan 

keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (performance).  

Hasil belajar menurut Djamarah dan Zein (2006: 107) mengemukakan bahwa 

mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan 

melalui tes prestasi belajar.  Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi 

belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian: tes formatif, tes sub sumatif 

dan tes sumatif. 

Perubahan salah satu atau ketiga domain yang disebabkan proses belajar 

dinamakan hasil belajar.  Hasil belajar dapat dilihat ada tidaknya perubahan ketiga 

domain tersebut yang dialami siswa setelah menjalani proses belajar. Tinggi 

rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal.  Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri anak, maupun faktor fisiologi dan psikologi.  Faktor psikologi diantaranya 

kekuatan jasmani dan rohani.  Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

diri anak.  Faktor eksternal dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) faktor keluarga, 

(2) faktor sekolah dan (3) faktor masyarakat. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2002: 22).  Benjamin S. Bloom dalam 

Clark (1988: 20) mengklasifikasikan hasil belajar dalam tiga ranah yaitu: ranah 
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kognitif (cognitive domain), ranah efektif (afektive domain), dan ranah psikomotor 

(psychomotor domain). 

1.  Ranah kognitif 

Ranah kognitif meliputi kemampuan pengembangan keterampilan intelektual    

(knowledge) dengan tingkatan-tingkatan yaitu sebagai berikut. 

a. Recall of data (hapalan/C1). 

 Merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep prinsip, prosedur 

atau istilah yang telah dipelajari.  Tingkatan ini merupakan tingkatan yang 

paling rendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya.  

Kemampuan yang dimiliki hanya kemampuan menangkap informasi 

kemudian menyatakan kembali informasi tersebut tanpa harus memahaminya.  

Pada tingkatan ini siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih 

fakta-fakta yang sederhana.  Contoh kata kerja yang digunakan yaitu 

menyebutkan, mendefinisikan, dan menggambarkan. 

b. Comprehension (pemahaman/C2). 

Merupakan kemampuan untuk memahami arti, interpolasi, interpretasi, 

intruksi (pengarahan) dan masalah.  Syambasri Munaf dalam Sujana (2002: 

69) mengemukakan bahwa pemahaman merupakan salah satu jenjang 

kemampuan dalam proses berfikir dimana siswa dituntut untuk memahami 

yang berarti mengetahui sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai segi.  

Pada tingkatan ini selain hapal siswa juga harus memahami makna yang 

terkandung misalnya dapat menjelaskan suatu gejala, dapat 

menginterpretasikan grafik, bagan atau diagram serta dapat menjelaskan 
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konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri.  Contoh kata kerja yang dapat 

digunakan yaitu menyajikan, menginterpretasikan, menjelaskan. 

c. Aplication (Penerapan/C3). 

Merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep dalam situasi baru atau 

pada situasi konkrit.  Tingkatan ini merupakan jenjang yang lebih tinggi dari 

pemahaman.  Kemampuan yang diperoleh berupa kemampuan untuk 

menerapkan prinsip, konsep, teori, hukum maupun metode yang dipelajarinya 

dalam situasi baru.  Contoh kata kerja yang digunakan yaitu mengaplikasikan, 

menghitung, menunjukkan. 

d. Analisys (analisis/C4). 

Merupakan suatu kemampuan untuk memilih materi atau konsep ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur susunannya dapat dipahami.  Dengan analisa 

diharapkan seseorang dapat memilah integritas menjadi bagian-bagian yang 

lebih rinci atau terurai dan memahami hubungan bagian-bagian tersebut satu 

sama lain.  Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menganalisa, 

membandingkan, mengklasifikasikan. 

e. Synthesis (sintesis/C5). 

Merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah 

menjadi suatu keseluruhan yang terpadu.  Syambasri Munaf dalam Sujana 

(2002 :73) menyatakan bahwa kemampuan sintesis merupakan kemampuan 

menggabungkan bagian-bagian (unsur-unsur) sehingga terjelma pola yang 

berkaitan secara logis atau mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa 

yang ada hubungannya satu dengan yang lain.  Kemampuan ini misalnya 

dapat digunakan dalam merencanakan eksperimen, menyusun karangan, 
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menggabungkan objek-objek yang memiliki sifat sama dalam satu klasifikasi.  

Contoh kata kerja yang digunakan  yaitu merumuskan, mengorganisasikan. 

f. Evaluation (evaluasi/C6) 

Merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan (penilaian) terhadap 

suatu situasi, nilai-nilai atau ide-ide.  Kemampuan ini merupakan kemampuan 

tertinggi dari kemampuan lainnya.  Evaluasi adalah pemberian keputusan 

tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, laba 

kerja, materi dan kreteria tertentu untuk dapat membuat suatu penilaian 

seseorang harus memahami, dapat menerapkan, menganalisa dan mensintesis 

terlebih dahulu contoh kata kerja yang digunakan yaitu menilai, menafsirkan, 

menaksir dan memutuskan. 

 

Adapun aspek kognitif yang diamati dalam penelitian ini meliputi aspek 

comprehension (pemahaman/C2), aplication (penerapan/C3), analysis 

(analisis/C4) dan evaluation (evaluasi/C6). 

 

2.   Ranah Afektif 

 

Ranah Afektif berkaitan dengan perkembangan emosional individu.  Misalnya 

sikap (attitude), apresiasi (appreciation)  dan motivasi (motivation).  David       

Kartwohl dalam Clark (1988: 20) membagi aspek afektif dalam lima kategori  

yaitu sebagai berikut. 

a. Receiving (penerimaan). 

Mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan terhadap 

stimulus yang tepat.  Sebagai contoh, siswa mampu mendengarkan penjelasan 

dari guru secara seksama tanpa memberikan respon yang lebih dari itu. 
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b. Responding (pemberian respon). 

Mengacu pada partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran.  Kemampuan ini 

meliputi keinginan dan kesenangan menanggapi suatu stimulus.  Sebagai 

contoh siswa menjawab pertanyaan guru dan memperdebatkan masalah yang 

dilontarkan guru serta mau bekerja sama dalam penyelidikan. 

c. Valving (penilaian). 

Mengacu pada nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tertentu.  

Reaksi-reaksi yang dapat muncul seperti menerima, menolak atau tidak 

menghiraukan.  Sebagai contoh, siswa bertanggung jawab terhadap alat-alat 

penyelidikan dan bersikap jujur dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Organization (pengorganisasian). 

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses konseptualisasi nilai-nilai 

dan menyusun hubungan antara nilai-nilai tersebut, kemudian nilai-nilai 

terbaik untuk diterapkan.  Sebagai contoh, kemampuan dalam meimbang 

dampak positif dan negatif dari suatu perlakuan. 

e. Charakterization (karakteristik). 

Karakteristik adalah sikap dan perbuatan yang secara konsisten dilakukan 

oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat diterimanya, sehingga 

sikap dan perbuatannya itu seolah-olah menjadi ciri-ciri pelakunya.  Sebagai 

contoh mau mengubah pendapatnya jika pendapat tersebut tidak sesuai 

dengan bukti-bukti yang ditunjukkan. 
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3.  Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan manual secara fisik (skills).  

Aspek psikomotor dikemukakan oleh Clark (1988: 21) menjadi 5 kategori yaitu 

sebagai berikut. 

a.  Imitation ( peniruan) 

Kemampuan ini dimulai dengan mengamati suatu gerakan  kemudian 

memberikan respon serupa yang diamati.  Sebagai contoh kemampuan 

menggunakan alat ukur setelah diperlihatkan cara menggunakannya. 

b. Manipulation (manipulasi)  

Kemampuan ini merupakan kemampuan mengikuti pengarahan (intruksi) 

penampilan dan gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan.  

Sebagai contoh, melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan sesuai dengan 

prosedur yang dibacanya. 

c. Precision (ketepatan)  

Kemampuan ini lebih menekankan pada kecermatan, proporsi, dan kepastian 

yang lebih tinggi.  Sebagai contoh pada saat menggunakan alat ukur, 

memperhatikan skala alat ukur yang digunakan dan satuan yang digunakan 

dalam mengambil data, orang yang memiliki katepatan biasanya melakukan 

pengamatan berulang kali untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti. 

d. Articulation (artikulasi) 

Merupakan kemampuan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat 

urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal, 

diantara gerakan-gerakan yang berbeda.  Sebagai contoh menunjukkan tulisan 
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yang rapi dan jelas, mengetik dengan cepat dan tepat dan menggunakan alat-

alat sesuai dengan ketentuannya. 

e. Naturalization 

Menekankan pada kemampuan yang lebih tinggi secara alami sehingga  

gerakan yang dapat dilakukan dapat secara rutin dan tidak memerlukan 

pemikiran terlebih dahulu. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang.  Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama dan 

bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam 

membentuk pribadi yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga 

akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

Dan keberhasilan siswa dalam belajar tergantung dari aktivitas belajar siswa itu 

sendiri. Aktivitas yang tinggi dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap 

pelajaran yang diterimanya.  Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur 

dari hasil belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran. 

 

Menurut Bloom (1971: 21), hasil belajar siswa pada ranah kognitif meliputi sbb.  

1. Pengetahuan (knowlegde), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 

didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta 

atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kata operasional 

yang dapat digunakan diantaranya mendefinisikan, memberikan, 

mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, mencocokkan, 

meyebutkan, membuat garis besar, menyatakan kembali, memilih, menyatakan.  

2. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 

didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus 

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemampuan ini dijabarkan lagi 

menjadi tiga, yakni menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Kata 

kerja operasional yang dapat digunakan, diantaranya mengubah, 
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mempertahankan, membedakan, memprakirakan, menjelaskan, menyatakan 

secara luas, menyimpulkan, memberi contoh, melukiskan kata-kata sendiri, 

meramalkan, menuliskan kembali, meningkatkan.  

3. Penerapan (application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan 

teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kata operasional yang dapat 

digunakan, diantaranya mengubah, menghitung, mendemontrasikan, 

mengungkapkan, mengerjakan dengan teliti, menjalankan, memanipulasikan, 

menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, menggunakan.  

4. Analisis (analysis), yaitu kemampuan yang menuntut peserat didik untuk 

menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu kedalam unsur-unsur atau 

komponen pembentuknya. Kemampuan analisis dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang 

terorganisasi. Kata kerja operasional yang dapat digunakan, diantaranya 

menguraikan, membuat diagram, memisah-misahkan, menggambarkan 

kesimpulan, membuat garis besar, menghubungkan, memerinci.  

5. Sintesis (synthesis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan berbagai 

faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana atau mekanisme. 

Kata kerja operasional yang dapat digunakan, diantaranya menggolongkan, 

menggabungkan, memodifikasi, menghimpun, menciptakan, merencanakn, 

mengkontruksikan, menyusun, membangkitkan, mengorganisasi, merevisi, 

menyimpulkan, menceritakan.  

6. Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyatakan atau konsep 

berdasarkan kriteria tertantu. Hal penting dalam evaluasi ini adalah 

menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga peserta didik mampu 

mengembangkan kriteria atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. Kata kerja 

operasional yang dapat digunakan, diantaranya menilai, membandingkan, 

mempertentangkan, mengkritik, membeda-bedakan, mempertimbangkan 

kebenaran, menyokong, menafsirkan, menduga.  

 

 

 

2.6   Pembelajaran PKn menggunakan Model Think-Pair-Share  

 

 

Komponen esensial dari pembelajaran PKn tentang masyarakat demokrasi adalah 

kecakapan siswa mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban sebagai 

anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu mengetahui 

pengetahuan dasar namun mereka harus memiliki kecakapan intelektual dan 

partisipasi yang relevan. Kecakapan intelektual yang penting bagi siswa antara 

lain memiliki sikap efektif dan bertanggung jawab. Kemampuan intelektual itu 
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adalah kemampuan mendeskripsikan fungsi yang menunjukkan adanya 

pemahaman untuk melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan 

berpartisipasi dalam kehidupan warganegara untuk dapat selalu menyesuaikan diri 

dengan peristiwa yang sedang aktual.  

 

Berdasarkan uraian diatas jelas untuk menumbuhkan kecakapan intelektual dan 

partisipasi siswa di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model Think pair share. Dengan model pembelajaran ini siswa 

dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa juga akan belajar 

menghargai pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi/ tujuan 

pembelajaran. Think-Pair-Share dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa. 

Struktur ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok-

kelompok kecil.  

 

 

2.7  Aktivitas Belajar PKn dengan Model Think-Pair-Share  

 

 

Model pembelajaran Think-Pair-Share adalah memberikan kesempatan kepada 

setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Adapun langkah-

langkah dalam pembelajaran Think-Pair- Share adalah: 1) guru membagi siswa 

dalam kelompok berdua dan memberikan tugas kepada semua kelompok.2)setiap 

siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri. 3) siswa berpasangan 

dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya.4) 

kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berdua. Siswa mempunyai 

kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat (Lie, 

2010: 58). Untuk merespon keberadaan peraturan pemerintah (PP) No 25/2000 
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maka Departemen Pendidikan Nasional menyusun standar nasional untuk seluruh 

mata pelajaran yang menyangkut standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok dan indikator pencapaian. Selanjutnya pengembangan kurikulum 2004 

yang ciri paradigmanya adalah berbasis kompetensi akan mencakup 

pengembangan silabus dan sistem penilaiannya. Pengembangan kurikulum 2004 

harus berkaitan dengan tuntutan standar kompetensi, organisasi pengalaman 

belajar, dan aktivitas untuk mengembangkan dan menguasai kompetensi seefektif 

mungkin. Proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan 

asumsi bahwa siswa yang akan belajar telah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan awal yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi tertentu. Oleh 

karenanya pengembangan kurikulum 2004 perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

berikut.  

1. Berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya  

2. Berbasis pada standar kompetensi dan kompetensi dasar  

3. Bertolak dari kompetensi lulusan  

4. Memperhatikan prinsif pengembangan kurikulum yang berdiferensiasi  

5. Mengembangkan aspek belajar secara utuh dan menyeluruh  

6. Menerapkan prinsip ketuntasan belajar (matery learning)  

 

 

Pendidikan untuk warganegara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada 

kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif dan 

ilmiah. Partisipasi yang dimaksud memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi 

kewarganegaraan diantaranya (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan 

pemahaman tertentu (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipasi (3) 
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pengembangan karakter dan sikap mental tertentu (4) komitmen yang benar 

terhadap nilai dan prinsif dasar demokrasi konstitusional.  

 

Cara untuk mengorganisasikan komponen pengetahuan kewarganegaraan dalam 

bentuk pertanyaan bukanlah kebetulan.  Demokrasi adalah dialok, suatu diskusi, 

suatu proses yang disengaja dimana seluruh warga negara terlibat didalamnya. 

Untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, nilai dan prinsif mendasar dalam 

demokrasi konstitusional Indonesia dikenal dengan sepuluh pilar demokrasi 

berdasarkan UUD 1945 adalah (1) Demokrasi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa 

(2) demokrasi dengan kecerdasan (3)demokrasi yang berkedaulatan rakyat (4) 

demokrasi yang rule of law (5) demokrasi dengan pemisahan kekuasaan dan 

sistem saling mengawasi dan mengimbangi (6) demokrasi dan hak asasi manusia 

(7) demokrasi dengan pengadilan bebas (8) demokrasi dengan otonomi daerah (9) 

demokrasi dengan kemakmuran (10) demokrasi yang berkeadilan sosial. Upaya 

pengorganisasian pengetahuan Kewarganegaraan di sekolah berakar dari cita-cita 

sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD dan pasal-pasal UUD 1945, 

cita-cita, nilai-nilai prinsif itu adalah kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengukur cara dan tujuan kelompok yang merupakan bagian masyarakat sipil. 

Berdasarkan pendapat di atas model pembelajaran Think Pair Share dapat 

dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran tentang penanama nilai 

kecakapan intelektual dan partisipatif di kelas sehingga model Think Pair Share 

dapat membantu pemahaman siswa dan akan berbengaruh terhadap peningkatan 

partisipasi belajar, karena model ini memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk berpartisipasi.  
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2.8   Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan  

 

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat penting dalam suatu jenjang pendidikan, karena dalam mata pelajaran ini 

memuat berbagai materi yang dapat menumbuh-kembangkan semangat jiwa 

patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, 

kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan.  

 

Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P & K :1962). Selanjutnya dalam kurikilum 

1975 istilah tersebut diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang 

berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan 

dan Pengamalan Pancasila atau P4.  Perubahan ini sejalan dengan missi 

pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP 

ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah 

kejuruan selanjutnya diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn), dan diganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sampai 

sekarang.  

 

Winataputra (2001: 131) merumuskan pengertian PKn sebagai berikut:  

a.  PKn adalah pelajaran tentang pemerintahan yang diajarkan di sekolah-

sekolah, maksudnya adalah pembelajaran bagaimana berurusan 

denganpemerintahan yang demokratis, dan harus dilakukan, dan bagaimana 

warga negara harus melaksanakan tugas dan hak-haknya dengan penuh 

tanggung jawab. 

b.  PKn/Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan dalam dua cara: 

     1. Pengertian pertama.  Pendidikan Kewarganegaraan adalah area belajar, 

terutama ditujukan untuk mengembangkan sikap pengetahuan, dan 

keterampilan terhadap siswa.  “warga Negara yang baik, dengan 

pengalaman belajar yang dipilih dengan cermat dan terorganisir, konsep-

konsep dasar ilmu politik’. 
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      2. Dalam pengertian lain, Pendidikan Kewarganegaraan adalah produk dari 

berbagai bidang pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar 

pengetahuan sekolah formal.  Setara dengan produk jaringan kompleks 

interaksi manusia dalam kegiatan sehari-hari berkaitan dengan 

pengembangan tanggung jawab warga negara. 

  

 

Rumusan PKn menurut Winataputra di atas, bahwa pendidikan kewarganegaraan 

adalah mata pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan yang diajarkan di 

sekolah, dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warga 

negara hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung 

jawab.  

 

a.  Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  
 

 

Sebagaimana lazimnya suatu bidang setudi yang diajarkan di sekolah, materi 

keilmuan mata pelajaran PKn mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill) dan nilai (value) berupa watak kewarganegaraan. Sejalan 

dengan ide pokok mata pelajaran PKn yang ingin membentuk warga negara yang 

ideal yaitu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai 

dengan konsep dan prinsip-prinsip PKn.  Pendidikan kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri beragam dari segi 

agama, bahasa, usia, suku bangsa untuk warga negara yang cerdas, terampil dan 

berkarakter yang dilandasai oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan degan hubungan antara 

warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 

agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
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b.  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  
 

 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan 

warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter, dalam kehidupan yang demokratis. Dalam demokrasi konstitusional, 

civic education yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir kritis, dan bertindak secara 

sadar dalam dunia plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita 

mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Partisipasi warganegara dalam 

masyarakat demokratis, tentunya didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan 

pemahaman serta penerimaan akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab 

warga negara.  

 

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru PKn berdasarkan standar isi BSNP 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 2) Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :  

1.  Berpikir secara kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan.  

2.  Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

3.  Berkembang secara positif dan demokratis berkembang diri berdasarkan pada 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan dengan 

bangsa-bangsa lainnya.  
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4.  Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

 

Modul Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (Standar Isi 2006:7) secara 

eksplisit tercantum tujuan kurikuler PKn adalah kelima Pancasila, yaitu sebagai 

berikut :  

1)  Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa.  

2)  Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil 

dan beradab.  

3)  Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila persatuan Indonesia.  

4)  Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  

5)  Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

 

Dari rumusan tujuan kurikuler tersebut, yang sangat jelas menggunakan istilah: 

memahami, menghayati, dan mengamalkan, maka berarti bahwa tujuan PKn itu 

meliputi:  

a. Aspek kognitif (pengetahuan, memahami), kawasan yang berkaitan dengan 

aspek-aspek intelektul atau berfikir/nalar.  

b.  Aspek afektif (nilai, menghayati), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan 

sebagainya.  
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c.  Aspek psikomotor (perilaku, mengamalkan), kawasan yang berkaitan dengan 

aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi system syaraf dan otot 

(neuronmuscular system) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari: (1) 

kesiapan (set); (2) peniruan (imitation); (3) membiasakan (habitual); (4) 

menyesuaikan (adaptation) dan (5) menciptakan (origination).  

 

 

2.9   Hasil Penelitian Yang Relevan  
 

 

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

tentang aktivitas belajar, nilai kebersamaan/solidaritas sosial siswa dan model 

pembelajaran Think-Pair-Share (TPS), diantaranya:  

1. Miftakhul Khoiroh (2009) dalam penelitiannya tentang “Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Penalaran dan 

Komunikasi Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS)”. 

Hasil penelitiannya menunjukan Peningkatan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal penalaran dan komunikasi diperoleh dari hasil kuis 

yang dikerjakan oleh siswa di akhir siklus. Dari hasil kuis siklus I, hanya 20 

siswa yang dikatakan tuntas belajar atau memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 66, 7 dengan ketuntasan kelas mencapai 

57, 14 % dan rata-rata nilai kuis I adalah 68, 04. Meskipun rata-rata nilai kuis 

lebih dari KKM dan dari lembar observasi aktivitas siswa termasuk dalam 

kategori “baik”, namun karena ketuntasan kelas belum mencapai 80%, maka 

disimpulkan bahwa siklus I belum berhasil. Penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

Pada siklus II, rata-rata nilai kuis mencapai 72, 3 dengan ketuntasan kelas 

mencapai 80%. Karena dari lembar observasi aktivitas siswa termasuk dalam 
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kategori “baik”, maka siklus II dikatakan berhasil dan tidak dilanjutkan ke 

siklus selanjutnya.  

2. Bunyani, Peningkatan Prestasi Belajar melalui model Pembelajaran TPS pada 

mata pelajaran PKn Hasil di Kelas VIII B SMP Muhammadiyah 2 Surabaya 

analisis menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif TPS dapat 

meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil data 

evaluasi pada siklus I, hasil prestasi belajar siswa yang sudah mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 65) ada 12 siswa (63,16%), yang belum 

mencapai KKM ada 7 siswa (36,84%) dari 19 siswa dan nilai rata-ratanya 

adalah 64. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan 

pada siklus I, yaitu siswa yang sudah mencapai KKM 19 siswa (100% dari 19 

siswa)dan rata-rata kelas 77. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan metoda pendekatan Think Pair Share dapat meningkatkan prestasi 

hasil belajar siswa.  

 

 

2.10   Kerangka Pemikiran  
 

 

Usaha peningkatan partisipasi belajar siswa merupakan suatu kewajiban dan 

wujud keprofesionalan guru. Untuk itu guru harus kreatif menampilkan model – 

model pembelajaran yang inovatif yang dapat merangsang kemampuan siswa 

untuk berkomunikasi dalam sekolah maupun masyarakat sehingga siswa aktif. 

Model pembelajaran Kooperatif yaitu adanya suatu kerja sama kelompok yang 

saling menunjang untuk keberhasilan individu dan kelompoknya. Siswa yang 

bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif untuk bekerja sama pada tugas dan 

mereka mengkoordinasikan usaha untuk menyelesaikan tugasnya.  
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Pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) merupakan bagian dari pembelajaran 

kooperatif, model pembelajaran ini menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen yakni dalam satu kelompok terdiri dari 2 siswa. 

Proses pembelajaran tipe ini diawali dengan penyampaian materi oleh guru, setiap 

kelompok diberikan kebebasan mengenai cara menyelesaikan tugasnya, akan 

tetapi mereka memiliki tanggung jawab agar setiap individu dalam kelompok 

betul-betul memahami konsep dan prinsip yang dipelajari karena keberhasilan 

dinilai dari keberhasilan kelompok. Nilai hasil diskusi dihitung sebagai nilai 

individu, dan nilai ini juga berpengaruh terhadap nilai kelompok. Setelah diskusi 

selesai masing-masing point kebenaran dari anggota kelompok dihitung dan 

ditetapkan kelompok mana yang berhak mendapatkan penghargaan. Dengan 

adanya pembelajaran berkelompok tipe ini akan menumbuhkan partisipasi dan 

kebersamaan dalam diri siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal.  

 

Berdasarkan kerangka berfikir ini maka pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share dipandang mampu memecahkan permasalahan tentang rendahnya 

partisipasi belajar khususnya siswa kelas V SD Negeri 1 Rajabasa Jaya Bandar 

Lampung. Langkah Pemecahannya adalah sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 
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