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PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE THINK-PAIR-

SHARE TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 

KELAS V SD NEGERI 1 PURWODADI 

 

 

 

Oleh 

 

 

RETNO WIDIANINGRUM SANTOSO 

 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tema 6 subtema 3 

peserta didik kelas V SD Negeri 1 Purwodadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe think-pair-share terhadap 

hasil belajar tema 6 subtema 3. Metode dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Desain penelitian ini adalah nonequivalent control group design 

dengan jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas V dengan jumlah 40 peserta didik. Penentuan 

sampel penelitian menggunakan teknik nonprobability sampling. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik nontes (observasi dan dokumentasi) dan teknik tes. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen sebesar 

81,25, adapun nilai rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 58,75. Nilai rata-rata N-



 

iii 

 

Gain kelas eksperimen sebesar 0,71, adapun di kelas kontrol sebesar 0,59 dengan 

selisih N-Gain kedua kelas tersebut sebesar 0,12. Hasil pengujian hipotesis 

diperoleh data thitung sebesar 8,309 adapun ttabel sebesar 2,021. Perbandingan 

tersebut menunjukkan thitung > ttabel yaitu 8,309 > 2,021 berarti Ha diterima. 

Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model cooperative learning 

tipe think-pair-share terhadap hasil belajar tema 6 subtema 3 peserta didik kelas V 

SD Negeri 1 Purwodadi. 

 

Kata kunci: cooperative learning, hasil belajar, think-pair-share. 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TYPE THINK-PAIR-

SHARE TO RESULTS OF LEARNING STUDENTS IN 

CLASS V SD NEGERI 1 PURWODADI 

 

 

 

By 

 

 

RETNO WIDIANINGRUM SANTOSO 

 

 

 

 

The problem in this research is the low learning outcomes of theme 6 subtheme 3 

of the fifth grade students of SD Negeri 1 Purwodadi. The purpose of this 

research was to determine the effect of cooperative learning type think-pair-share 

to learning outcomes theme 6 subtheme 3. The method of this research was 

quantitative method. The design of this research is nonequivalent control group 

design with the type of research that is experimental research. The study 

population in this research were all fifth grade students with a total of 40 

students. Determination of research samples using nonprobability sampling 

technique. The sample used in this research is a saturated sample. The data 

collection techniques are done by nontest techniques (observation and 

documentation) and test techniques. The results showed that the average posttest 

value in the experimental class was 81.25, while the mean value of the control 

class posttest was 58.75. The average value of the experimental class N-Gain is 
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0.71, while in the control class it is 0.59 with the N-Gain difference between the 

two classes of 0.12. The results of hypothesis testing obtained data tcount of 8.309 

as for ttables of 2.021. The comparison shows that tcount> ttable is 8.309> 2.021 

means Ha is accepted. There is a significant influence on the application of 

cooperative learning type think-pair-share to the learning outcomes of theme 6 of 

the subtheme 3 of the fifth grade students of SD Negeri 1 Purwodadi. 

 

Keywords: cooperative learning, learning outcomes, think-pair-share. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan nasional tersebut 

dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran 

untuk membantu mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 (2011: 7) menyebutkan 

bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

  

 

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah 

diamanatkan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan mutu pendidikan. 

Mutu dalam proses pendidikan melibatkan berbagai unsur seperti bahan ajar, 
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metodologi guru dalam mengajar, sarana dan prasarana, dukungan 

administrasi, serta berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 

 

Kegiatan proses pembelajaran dalam pendidikan hendaknya terpusat kepada 

peserta didik untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam kegiatan belajar. Berkaitan dengan pendidikan 

tentu ada suatu hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya proses 

pembelajaran, yaitu berupa hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik itu 

sendiri. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tentu akan sesuai dengan 

proses pembelajaran yang diperolehnya saat belajar di sekolah. 

 

Keberhasilan proses pembelajaran juga didukung oleh adanya faktor yang 

mempengaruhinya, salah satunya yaitu kurikulum. Kurikulum yang berlaku 

saat ini adalah Kurikulum 2013, namun ada juga beberapa sekolah yang masih 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 19 (2011: 5) menjelaskan 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Sekolah yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian 

menggunakan Kurikulum 2013. 

 

Berlakunya Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang 

berkompeten dan berdaya saing sehingga tujuan pendidikan nasional dapat 

tercapai secara optimal. Melalui kurikulum ini diharapkan juga dapat 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dilakukan secara 

terpadu dan peserta didik dituntut aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses 

pembelajaran sehingga pendidik hanya berperan sebagai fasilitator dan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik bukan pada pendidik (teacher 

centered). Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 

berkompeten dan dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 dilakukan 

secara terpadu dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema. Mata pelajaran yang dimaksudkan yakni mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan 

Prakarya (SBdP), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Pembelajaran pada mata pelajaran Matematika dan PJOK untuk kelas 

IV, V, dan VI dilaksanakan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. 

Pada Kurikulum 2013 terdapat kompetensi dasar yang merupakan kemampuan 

dan materi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata 

pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti yang harus 

dicapai peserta didik yaitu KI-1 kompetensi sikap spiritual, KI-2 kompetensi 

inti sikap sosial, KI-3 kompetensi inti pengetahuan, dan KI-4 kompetensi inti 

keterampilan (Majid, 2017: 47).  

 

Pembelajaran di sekolah melibatkan komponen-komponen pembelajaran salah 

satunya adalah model pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu memilih 

strategi yang efektif dan model pembelajaran yang inovatif sehingga peserta 
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didik merasa tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Pemilihan model 

pembelajaran harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Model 

pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran yang mampu 

mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, menumbuhkan rasa 

ingin tahu, mampu berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Penerapan model pembelajaran yang efektif dimaksudkan agar proses 

pembelajaran menjadi lebih aktif dan berkesan sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Menurut Isrok’atun dan Amelia (2018: 27) model 

pembelajaran berperan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu menguasai model yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan sebuah pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran 

peserta didik dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik selama kegiatan 

proses pembelajaran. Menurut Susanto (2016: 5) hasil belajar merupakan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Nilai hasil belajar peserta didik dapat digunakan untuk 

menilai keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga dapat 

mengukur kinerja pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi pada saat penelitian 

pendahuluan yang dilakukan di SD Negeri 1 Purwodadi, diperoleh informasi 

bahwa kelas V terbagi menjadi dua kelas yakni kelas V A dan V B, dengan 

jumlah peserta didik di kelas V A dan V B masing-masing 20 peserta didik. 
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Sekolah tersebut juga sudah menerapkan Kurikulum 2013 dengan proses 

pembelajaran tematik. SD Negeri 1 Purwodadi dalam proses pembelajaran 

tematik, diketahui bahwa masih banyak peserta didik yang belum terlibat 

secara aktif dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan pembelajaran 

dianggap membosankan dan tidak menyenangkan menurut peserta didik. 

Pendidik belum maksimal menggunakan model think-pair-share dalam 

pembelajaran. Selain itu, sebagian peserta didik masih ada yang berbicara 

dengan temannya ataupun melamun ketika pendidik menyampaikan materi. 

Permasalahan tersebut merupakan indikasi rendahnya hasil belajar peserta 

didik. Hal ini dibuktikan dari data persentase ketuntasan hasil belajar pada 

Ulangan Tengah Semester (UTS) ganjil kelas V SD Negeri 1 Purwodadi. 

 

Tabel 1. Persentase ketuntasan ulangan tengah semester peserta  

         didik kelas V semester ganjil. 

 

Kelas Jumlah 

Peserta 

Didik 

KKM Jumlah Ketuntasan Persentase Ketuntasan 

Tuntas Belum 

Tuntas 

Tuntas Belum 

Tuntas 

V A 20 70 7 13 35% 65% 

V B 20 6 14 30% 70% 

(Sumber: Dokumentasi pendidik kelas V SD Negeri 1 Purwodadi) 

 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditetapkan dalam 

pembelajaran, yaitu 70. Peserta didik kelas V A yang berjumlah 20 orang, 

hanya ada 7 peserta didik atau sekitar 35% peserta didik yang telah mencapai 

KKM. Adapun di kelas V B dengan jumlah peserta didik yang sama, hanya 

ada 6 peserta didik atau sekitar 30% peserta didik yang mencapai KKM. 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas di kelas V B lebih banyak yaitu 14 
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peserta didik atau sekitar 70% daripada yang ada di kelas V A yaitu 13 peserta 

didik atau sekitar 65%. Oleh sebab itu, peneliti memilih kelas V B untuk 

dijadikan sebagai kelas eksperimen pada penelitian ini, karena nilai ulangan 

tengah semester ganjil lebih rendah daripada kelas V A. Sementara itu, kelas 

V A akan dijadikan sebagai kelas kontrol. 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diamati oleh peneliti, maka diperlukan 

suatu perubahan dalam proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik, yaitu salah satunya dengan 

menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan seperti model 

cooperative learning tipe think-pair-share. Trimurtini (dalam Kurnia dkk., 

2014: 648) menyatakan bahwa cooperative learning merupakan model 

pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui keterampilan proses. Adapun model cooperative 

learning tipe think-pair-share menurut Shoimin (2014: 208) adalah model 

cooperative learning yang memberi peserta didik waktu untuk berpikir dan 

merespon serta saling bantu sama lain. Isrok’atun & Amelia (2018: 158) 

menyatakan bahwa model cooperative learning tipe think-pair-share adalah: 

Model cooperative learning yang memiliki variasi pola diskusi, dimana 

peserta didik melakukan kegiatan berpikir, diskusi berpasangan, dan 

sharing antarpasangan terhadap hasil yang diperoleh. Setiap kegiatan 

peserta didik diberi waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar peserta didik 

mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dan proses diskusi berjalan 

kondusif. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh model 

cooperative learning tipe think-pair-share terhadap hasil belajar peserta didik 

pada pembelajaran tematik khususnya pada tema 6 subtema 3. Peneliti merasa 



7 

 

 

 

perlu untuk mengadakan penelitian eksperimen tentang “Pengaruh Model 

Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share terhadap Hasil Belajar Tema 6 

Subtema 3 Peserta Didik Kelas V SD Negeri 1 Purwodadi”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Belum semua peserta didik aktif dalam pembelajaran dikarenakan 

pembelajaran membosankan dan tidak menyenangkan. 

2. Masih banyak peserta didik yang berbicara saat pembelajaran berlangsung. 

3. Kurangnya variasi model pembelajaran yang digunakan pendidik saat 

mengajar. 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share belum maksimal 

diterapkan. 

5. Rendahnya hasil belajar peserta didik karena belum mencapai KKM.  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan 

yang diteliti, yakni hasil belajar tema 6 subtema 3 dan penerapan model 

cooperative learning tipe think-pair-share pada kelas V SD. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

yakni, “Sejauh manakah pengaruh yang signifikan pada penerapan model 

cooperative learning tipe think-pair-share terhadap hasil belajar tema 6 

subtema 3 peserta didik kelas V SD Negeri 1 Purwodadi?”  
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada 

penerapan model cooperative learning tipe think-pair-share terhadap hasil 

belajar tema 6 subtema 3 peserta didik kelas V SD Negeri 1 Purwodadi. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Peserta Didik 

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe think-

pair-share, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

2. Pendidik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pendidik 

mengenai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan kemampuan peserta didik serta dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas tidak membosankan dan keberhasilan dapat 

tercapai. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk 

meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar peserta didik serta menjadi 

bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui inovasi pembelajaran yakni dengan model cooperative 

learning tipe think-pair-share. 

4. Peneliti 



9 

 

 

 

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang pengaruh 

penggunaan model cooperative learning tipe think-pair-share terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

 

 

5. Peneliti lain 

Memberikan pengetahuan dan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti mengenai model cooperative learning tipe think-pair-share. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah model cooperative learning 

tipe think-pair-share dan hasil belajar tema 6 subtema 3. 

3. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 1 

Purwodadi. 

4. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Purwodadi pada semester genap 

tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Belajar, Teori Belajar, Pembelajaran, dan Hasil Belajar 

a. Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan secara sengaja untuk 

mengembangkan kemampuan individu secara optimal. Menurut Gagne 

(dalam Susanto, 2016: 1) belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Menurut Suhana (dalam Isrok’atun dan Amelia, 2018: 1) 

belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. 

Sementara itu, menurut Sanjaya (2008: 113) belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku. 

 

Menurut Trianto (2012: 17) belajar adalah proses perubahan perilaku 

dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari 

kurang terampil menjadi terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi 

kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu 

sendiri. Menurut Slameto (2015: 2) belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
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laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan definisi belajar menurut pendapat para ahli tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

Dengan demikian, memungkinkan perubahan perilaku sebagai akibat 

dari pengalaman yang diperolehnya. Perubahan perilaku tersebut 

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

b. Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di 

dalam pikiran peserta didik. Berdasarkan suatu teori belajar, 

diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik. Berikut beberapa teori belajar, yaitu: 

1) Teori Belajar Behavioristik 

Teori behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku. 

Menurut Budiningsih dalam Maharani (2018: 25) menyatakan 

bahwa teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dirinya telah mampu 

menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik 

mengakui pentingnya masukan atau input berupa stimulus dan 

keluaran berupa respon.  
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2) Teori Belajar Kognitif 

Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa jauh peserta 

didik aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Hal ini berarti bahwa lingkungan di mana peserta didik belajar 

sangat menentukan proses perkembangan kognitifnya. Piaget 

dalam Yumithasari (2018: 17) menyebutkan bahwa bagaimana 

seseorang memperoleh kecakapan intelektual, pada umumnya akan 

berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa 

yang dirasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang 

dilihatnya sebagai suatu fenomena baru mengenai pengalaman dan 

persoalan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses 

belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respon, tetapi belajar lebih melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks. 

3) Teori Belajar Konstruktivistik 

Pengetahuan dan pemahaman tidaklah diperoleh secara pasif, akan 

tetapi dengan cara yang aktif melalui pengalaman personal dan 

aktivitas eksperimental. Menurut Lorsbach dan Tobin dalam 

Yuwardi (2018:16) mengemukakan bahwa teori konstruktivistik 

memahami belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) 

pengetahuan oleh seseorang yang belajar itu sendiri. Paham 

konstruktivistik menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri 

oleh individu dan pengalaman sebagai kunci utama dari belajar 

bermakna. Proses belajar sebagai usaha pemberian makna oleh 



13 

 

 

 

peserta didik kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan 

akomodasi yang akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan. 

 

Berdasarkan teori-teori belajar tersebut, maka teori belajar yang sesuai 

dengan model cooperative learning tipe think-pair-share dalam 

penelitian ini adalah teori belajar konstruktivisme. Hal tersebut 

dikarenakan teori ini lebih menekankan pada aktivitas peserta didik 

dalam membangun pengetahuan serta pengalamannya sendiri melalui 

proses berpikir aktif secara individu maupun berkelompok. Saling 

bekerja sama dengan teman sebangkunya untuk memecahkan suatu 

persoalan, dan kemudian berbagi mengenai solusi yang telah 

diperolehnya. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami 

pengetahuan yang diperolehnya secara mendalam dan memperoleh 

pengetahuan yang lebih bermakna. 

 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, serta 

proses interaksi dalam penyampaian pengetahuan kepada peserta didik. 

Pembelajaran adalah perpaduan antara belajar dan mengajar. Menurut 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 20 (2011: 4) pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Maulana (2014:1) menjelaskan pembelajaran 

adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk secara 



14 

 

 

 

bersama-sama dapat menguasai isi pelajaran hingga mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditentukan. 

 

Menurut Susanto (2016: 19) pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yamin (2009: 

123) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi 

antara peserta didik dengan pendidik serta antarpeserta didik dalam 

rangka perubahan sikap. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik 

dan sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah 

ditentukan. Dalam pembelajaran diharapkan terjadi perubahan positif 

pada diri peserta didik sehingga tujuan belajar dapat tercapai dan 

peserta didik memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru. 

 

d. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang penting untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Menurut Susanto (2016: 5) hasil 

belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta 

didik baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Supriyono (2015: 5) hasil 

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

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. 

Bloom dalam Supriyono (2015: 6) mengungkapkan bahwa hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Kemampuan kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Kemampuan afektif 

meliputi sikap menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan 

menghayati, sedangkan kemampuan psikomotor meliputi 

keterampilan produktif, sosial, dan inisiatif.   

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang diperoleh seseorang 

setelah melakukan pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor.  Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan 

pada kemampuan kognitif yang meliputi aspek pengetahuan, 

pemahaman, dan penerapan.  

 

2. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen dari kegiatan 

pembelajaran, di mana dengan model ini pendidik dapat memahami 

bagaimana bentuk pembelajaran yang akan dilakukan. Menurut 

Maulana (2014: 5) model pembelajaran merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

oleh pendidik yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. 

 

Isrok’atun dan Amelia (2018: 27) berpendapat bahwa model 

pembelajaran merupakan pola desain pembelajaran yang 

menggambarkan langkah demi langkah pembelajaran untuk membantu 

peserta didik dalam mengembangkan informasi, ide, dan membangun 

pola pikir untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Menurut Supriyono 
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(2015: 65) model pembelajaran ialah pola yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah bentuk atau pola pembelajaran yang 

menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Perangkat pembelajaran yang 

akan digunakan dipersiapkan oleh pendidik sebaik mungkin supaya 

pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. 

 

b. Tujuan Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki tujuan untuk dapat membantu dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dapat membuat 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah. Isrok’atun dan Amelia 

(2018: 27) menyatakan tujuan model pembelajaran adalah untuk 

membantu peserta didik dalam membangun informasi, ide, dan pola 

pikir mengenai materi pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Adapun menurut Joyce dan Weill dalam Huda (2017: 73) 

tujuan model pembelajaran adalah untuk menekankan bagaimana 

membantu peserta didik belajar membangun pengetahuan, informasi, 

ide, dan keterampilan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai.   

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

tujuan model pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik 
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dalam membangun pengetahuan dan memahami materi pelajaran yang 

disampaikan pendidik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Oleh sebab itu, pendidik perlu memahami model pembelajaran yang 

akan digunakan agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

 

c. Fungsi Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memuat pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran. Saat menggunakan suatu model pembelajaran tertentu, 

pendidik harus mengetahui dan menentukan kegiatan belajar peserta 

didik untuk mencapai tujuan. Selain itu, model pembelajaran juga 

memiliki fungsi atau peran dalam kegiatan pembelajaran. Huda (2017: 

73) mengemukakan fungsi model pembelajaran adalah sebagai 

panduan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran di dalam 

kelas. Adapun Indrawati dalam Isrok’atun dan Amelia (2018: 27-31) 

menjelaskan fungsi atau peran model pembelajaran sebagai berikut. 

1. Membantu pendidik menciptakan perubahan perilaku peserta 

didik yang diinginkan. 

2. Membantu pendidik dalam menentukan cara dan sarana untuk 

menciptakan lingkungan yang sesuai dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Membantu menciptakan interaksi antara pendidik dan peserta 

didik yang diinginkan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Membantu pendidik dalam mengonstruk kurikulum, silabus, 

atau konten pelajaran. 

5. Membantu pendidik atau infrastruktur dalam memilih materi 

pembelajaran yang tepat untuk mengajar yang disiapkan dalam 

kurikulum. 

6. Membantu pendidik dalam merancang kegiatan pendidikan 

atau pembelajaran yang sesuai. 

7. Memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi 

dan sumber belajar yang menarik dan efektif. 



18 

 

 

 

8. Merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau 

pembelajaran baru. 

9. Membantu mengomunikasikan informasi tentang teori 

mengajar. 

10. Membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar 

secara empiris. 

 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

atau peran model pembelajaran adalah memudahkan pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tercipta interaksi antara 

pendidik dan peserta didik sesuai yang diharapkan dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian, pembelajaran dapat 

terus berkembang dan menarik peserta didik untuk semangat dalam 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 

 

d. Karakteristik Model Pembelajaran 

Memahami model pembelajaran dapat dilakukan dengan mengenal 

karakteristiknya. Tim Pengembang Mata Kuliah Dasar Profesi 

(MKDP) Kurikulum dan Pembelajaran dalam Isrok’atun dan Amelia 

(2018: 36-37) mengemukakan karakteristik model pembelajaran 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 

tertentu. 

2. Mempunyai misi atau tujuan tertentu. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

4. Memiliki sintak pembelajaran. 

5. Membuat persiapan mengajar. 

 

 

Kardi dan Nur dalam Trianto (2009: 23) mengemukakan karakteristik 

model pembelajaran sebagai berikut. 
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1. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik 

belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai). 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran 

itu dapat tercapai. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik model pembelajaran meliputi: berdasarkan teori dari para 

ahli, mempunyai tujuan tertentu, dapat dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan pembelajaran, serta memiliki sintak atau langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Pada dasarnya, 

karakteristik model pembelajaran tersebut ada dalam setiap tipe-tipe 

model pembelajaran. 

 

e. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki beberapa jenis. Maulana (2014: 7-150) 

menjabarkan bahwa model pembelajaran dibagi menjadi: 

1. Model Pembelajaran Baku 

2. Model Pembelajaran Berbasis Proses  

3. Model Pembelajaran Konsep 

4. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

5. Model Pembelajaran Berkelompok/Cooperative Learning 

6. Model Pembelajaran Berbasis Media 

7. Model Pembelajaran Bahasa dan Alat Indera 

8. Model Pembelajaran Desain Khusus 

 

 

Menurut Isrok’atun dan Amelia (2018: 87) mengemukakan jenis-jenis 

model pembelajaran antara lain: 

1. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

2. Model Pembelajaran Berbasis Proses 

3. Model Pembelajaran Desain Khusus 
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4. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

5. Model Pembelajaran Berkelompok 

6. Model Pembelajaran Eksploratif 

7. Model Pembelajaran Situation-Based Learning (SBL) 

8. Model Pembelajaran Induktif 

 

 

Berdasarkan model-model pembelajaran di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti memilih menggunakan model pembelajaran 

berkelompok/cooperative learning. Model pembelajaran ini dapat 

membuat peserta didik aktif dan bekerja sama dengan peserta didik 

lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan 

memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik.  

 

3. Model Cooperative Learning 

a. Pengertian Model Cooperative Learning 

Model cooperative learning merupakan model pembelajaran yang 

menekankan peserta didik aktif bekerja sama dalam pembelajaran 

secara berkelompok. Model ini dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan menumbuhkan 

toleransi terhadap perbedaan pendapat. Artz dan Newman (dalam 

Huda, 2015: 32) mendefinisikan cooperative learning sebagai 

kelompok kecil pembelajar/peserta didik yang bekerja sama dalam satu 

tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau 

mencapai satu tujuan bersama. 

 

Supriyono (2015: 75) berpendapat bahwa model cooperative learning 

adalah pembelajaran berbasis sosial di mana belajar ditekankan 
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sebagai proses dialog interaktif. Menurut Slavin (2010: 4) model 

cooperative learning merupakan pembelajaran di mana para peserta 

didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu 

satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

model cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana 

peserta didik belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 2-5 orang peserta didik untuk memecahkan suatu 

permasalahan dan saling membantu dalam memahami materi 

pelajaran. Dengan cooperative learning, peserta didik dapat lebih 

memahami makna kerja sama dan dapat melatih tanggung jawab 

peserta didik atas tugas yang diberikan kepadanya.  

 

b. Tujuan Model Cooperative Learning 

Tujuan utama dari belajar cooperative adalah peserta didik bekerja 

sama dan saling membantu untuk belajar serta bertanggung jawab pada 

kemajuan belajar temannya. Johnson dan Johnson dalam Trianto 

(2009: 57) menyatakan bahwa tujuan pokok cooperative learning 

adalah memaksimalkan belajar peserta didik untuk peningkatan 

prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara 

kelompok.  

 

Menurut Kurnia dkk. (2014: 648) tujuan dengan pembelajaran model 

cooperative learning, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar 

akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan 
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keterampilan sosial. Adapun menurut Isjoni dalam Afandi dkk. (2013: 

56) menyatakan tiga tujuan cooperative learning, yaitu: 

1. Hasil belajar akademik, dalam cooperative learning meskipun 

mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi 

peserta didik atau tugas-tugas akademis penting lainnya.  

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu, tujuan lain 

cooperative learning adalah penerimaan secara luas dari orang-

orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan, dan ketidakmampuannya. 

3. Pengembangan keterampilan sosial, tujuan penting adalah 

mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama 

dan kolaborasi. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya tujuan cooperative learning adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar akademik peserta didik, menumbuhkan sikap saling 

menghargai dan menerima perbedaan. Mengembangkan keterampilan 

sosial dalam bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Tujuan tersebut dapat tercapai jika ada kerja sama yang baik antara 

pendidik dengan peserta didik dan saling mendukung dalam 

pembelajaran. 

 

c. Manfaat Model Cooperative Learning 

Penerapan model cooperative learning dapat memberikan manfaat 

positif dalam pembelajaran. Huda (2015: 33) mengemukakan manfaat 

dari cooperative learning adalah peserta didik memperoleh kebebasan 

untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. Peserta didik harus 

menjadi partisipan aktif dan melalui kelompoknya dapat membangun 

komunitas pembelajaran yang saling membantu antarsatu sama lain. 
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Sadker dan Sadker dalam Huda (2015: 66) mengemukakan manfaat 

cooperative learning sebagai berikut. 

1. Peserta didik yang diajari dengan struktur cooperative akan 

memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. 

2. Peserta didik yang berpartisipasi dalam cooperative learning 

akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi 

yang lebih besar untuk belajar. 

3. Melalui cooperative learning, peserta didik menjadi lebih 

peduli pada teman-temannya dan di antara peserta didik akan 

terbangun rasa kebergantungan yang positif untuk proses 

belajar peserta didik nanti. 

4. Cooperative learning meningkatkan rasa penerimaan peserta 

didik terhadap teman-temannya yang berasal dari latar 

belakang ras dan etnik yang berbeda-beda. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

manfaat model cooperative learning adalah peserta didik akan 

memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi, peserta didik 

memiliki kebebasan untuk bekerja sama dalam kelompok, dan 

menumbuhkan motivasi peserta didik. Melatih sikap toleransi serta 

sosialisasi peserta didik karena saling ketergantungan dalam 

kelompok-kelompok yang terbentuk. Peserta didik harus menjadi 

partisipan aktif dan membangun komunikasi antaranggota 

kelompoknya. 

 

d. Karakteristik Model Cooperative Learning 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki karakteristik tertentu, begitu 

pula dengan model cooperative learning yang memiliki karakteristik 

berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Menurut Rusman (dalam 

Hidayanti, 2018: 24) menyebutkan karakteristik model cooperative 

learning antara lain: 
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1. Pembelajaran dilaksanakan secara tim/kelompok. 

2. Memiliki kemauan untuk bekerja sama. 

3. Melatih keterampilan bekerja sama. 

4. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

5. Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

6. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. 

7. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada 

individu. 

 

 

Adapun Slavin dalam Suparmi (2012: 113) mengemukakan tiga 

karakteristik model cooperative learning, yaitu: 

1. Penghargaan kelompok, di mana keberhasilan kelompok  

didasarkan pada penampilan individu dalam menciptakan 

hubungan antarpersonal, saling mendukung, membantu, dan 

saling peduli. 

2. Pertanggungjawaban individu, bergantung pada pembelajaran 

individu dari semua anggota. 

3. Kesempatan yang sama untuk berhasil, dengan demikian 

peserta didik dengan prestasi rendah, sedang, dan tinggi sama-

sama memperoleh kesempatan untuk berhasil. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa karakteristik model cooperative learning, yaitu: (1) 

pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok dengan anggota 

kelompok yang memiliki kemampuan berbeda-beda, (2) peserta didik 

memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil serta saling bekerja 

sama untuk mencapai tujuan belajar, dan (3) penghargaan lebih 

didasarkan pada kelompok. Cooperative learning lebih dari sekedar 

belajar kelompok, karena dalam pembelajarannya ada dorongan kerja 

sama terhadap tugas yang bersifat cooperative sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi terbuka antarpeserta didik. 
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e. Tipe-tipe Model Cooperative Learning 

Tipe-tipe cooperative learning pada dasarnya adalah peserta didik 

diajarkan untuk bekerja sama dan diajarkan agar mampu bertanggung 

jawab atas tugas yang diberikan. Namun, pada proses pelaksanaannya 

saja yang berbeda, misalnya pada jumlah anggota kelompoknya. Ada 

tipe yang mengharuskan kelompok terdiri dari 4 peserta didik, ada juga 

yang hanya terdiri dari 2 peserta didik. Supriyono (2015: 108-120) 

menjelaskan bahwa model cooperative learning dibagi menjadi: 

(1) Jigsaw 

(2) Think-pair-share 

(3) Numbered Heads Together (NHT) 

(4) Group Investigation (GI) 

(5) Two Stay Two Stray (TSTS) 

(6) Make a Match 

(7) Listening Team 

(8) Inside-Outside Circle 

(9) Bamboo Dancing 

(10) Point-Counter-Point 

(11) The Power of Two 

 

 

Adapun menurut Huda (2015: 135-151) menjelaskan tipe-tipe model 

cooperative learning sebagai berikut. 

1. Make a Match 

2. Bertukar pasangan 

3. Berpikir-Berpasangan-Berbagi (Think-Pair-Share) 

4. Berkirim salam dan soal 

5. Kepala bernomor (Numbered Heads Together) 

6. Kepala bernomor terstruktur (Structured Numbered Heads) 

7. Dua tinggal dua bertamu (Two Stay Two Stray) 

8. Keliling kelompok 

9. Kancing gemerincing 

10. Keliling kelas 

11. Inside-Outside Circle 

12. Tari Bambu 

13. Jigsaw 

14. Bercerita berpasangan (Paired Story Telling)  
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Peneliti memilih tipe think-pair-share dalam penelitian karena 

permasalahan dalam penelitian ini adalah peserta didik kurang aktif 

dalam pembelajaran, masih banyak peserta didik yang berbicara dan 

kurang memperhatikan pendidik, untuk itu peneliti memilih model 

cooperative learning tipe think-pair-share. Think-pair-share adalah 

tipe model cooperative learning yang dalam penerapannya 

memungkinkan peserta didik untuk bekerja sendiri dan bekerja sama 

dalam kelompok serta dapat mengoptimalkan partisipasi peserta didik. 

  

4. Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share 

a. Pengertian Think-Pair-Share 

Peneliti memilih menggunakan model cooperative learning tipe think-

pair-share dalam penelitian ini. Peneliti tertarik memilih menggunakan 

model cooperative learning tipe think-pair-share karena merupakan 

model yang mengajarkan peserta didik untuk dapat aktif dan 

bertanggung jawab untuk setiap tugas yang diberikan kepadanya. 

Sebelum peserta didik berdiskusi dengan teman sebangkunya mereka 

harus mempunyai jawaban dari pertanyaan yang diberikan, sehingga 

dalam kegiatan pembelajaran peserta didik yang lebih aktif dalam 

mencari materi. 

 

Isrok’atun dan Amelia (2018: 158) berpendapat bahwa think-pair-

share merupakan suatu model cooperative learning yang memiliki 

variasi pola diskusi di mana peserta didik melakukan kegiatan berpikir, 

diskusi berpasangan, dan sharing antarpasangan terhadap hasil yang 
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diperoleh. Menurut Shoimin (2014: 208) think-pair-share adalah 

model cooperative learning yang memberi peserta didik waktu untuk 

berpikir dan merespon serta saling bantu sama lain. 

 

Maulana (2014: 85) mendefinisikan think-pair-share sebagai model 

pembelajaran dengan sintaks pendidik menyajikan suatu persoalan 

kepada peserta didik dan peserta didik bekerja kelompok dengan cara 

berpikir berpasangan dan presentasi kelompok. Think-pair-share  

merupakan salah satu model pembelajaran yang mudah direncanakan 

dan diterapkan, karena setiap anggota  dari pasangan diharapkan untuk 

berpartisipasi. Think-pair-share merupakan jenis pembelajaran yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan saling 

membantu dalam kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model cooperative learning tipe think-pair-share merupakan model 

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan waktu kepada peserta 

didik untuk aktif berpikir secara individu maupun kelompok (think). 

Saling bekerja sama dengan pasangan untuk memecahkan persoalan 

yang dihadapi (pair). Kemudian berbagi mengenai solusi yang telah 

diperolehnya (share). Dengan demikian, peserta didik dapat 

membangun pemahamannya sendiri mengenai materi yang sedang 

dipelajari. 

 

b. Karakteristik Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share  

Sebagai suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah 
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dasar, model cooperative learning tipe think-pair-share memiliki 

beberapa karakteristik yang berbeda dari karakteristik tipe-tipe model 

cooperative learning lainnya. Hermawati (dalam Isrok’atun dan 

Amelia, 2018: 159) mengemukakan bahwa karakteristik model 

cooperative learning tipe think-pair-share sebagai berikut. 

1. Pengutaraan Masalah.  

Suatu topik masalah menjadi topik pelajaran yang akan 

dipelajari. Dalam masalah tersebut terdapat suatu konsep 

materi ajar yang akan dipelajari peserta didik. 

2. Tersedianya Waktu untuk Berpikir bagi Peserta Didik. 

Pembelajaran TPS ini menyediakan waktu bagi peserta didik 

untuk berpikir mengenai masalah yang disajikan.  

3. Kerja Berpasangan. 

Kerja berpasangan menjadi kegiatan bertukar pikiran di antara 

peserta didik. Peserta didik berpasangan dengan peserta didik 

lain untuk berdiskusi tentang hasil pemahaman mereka 

terhadap masalah. 

4. Berbagi dengan seluruh Kelas. 

Kegiatan berbagi kepada seluruh kelas dilakukan dengan setiap 

pasangan sharing hasil diskusi dan pemikiran mereka. Dalam 

kegiatan sharing berpasangan ditetapkan durasi waktu. Hal ini 

bertujuan agar setiap pasangan dapat melakukan sharing 

kepada seluruh pasangan yang ada di kelas. 

 

 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

karakteristik model cooperative learning tipe think-pair-share, yaitu: 

(1) topik permasalahan yang diberikan merupakan topik yang akan 

dipelajari, (2) memberikan waktu berpikir kepada peserta didik untuk 

memahami permasalahan yang disajikan, (3) bekerja secara 

berpasangan, dan (4) berbagi hasil diskusi dengan seluruh pasangan 

dalam kelas. Penerapan dalam cooperative learning tipe think-pair-

share ini dibutuhkan pendidik yang mampu mengelola kelas dengan 

baik supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik pula. 
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c. Tujuan Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share 

Model cooperative learning tipe think-pair-share merupakan model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Frank Lyman di University 

of Maryland pada tahun 1981. Pembelajaran dalam model ini 

memberi waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk berpikir, 

menjawab, dan saling membantu dalam mengonstruksi suatu konsep 

materi. Tujuan model cooperative learning tipe think-pair-share 

menurut Alfahmi (2014: 2) adalah untuk menciptakan keaktifan 

peserta didik di dalam kelas, mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menguasai 

bahan pelajaran, serta memberi peserta didik waktu agar dapat 

berpikir dan termotivasi untuk mempelajari pokok bahasan yang 

diberikan. Huda (2015: 136) mengemukakan tujuan model 

cooperative learning tipe think-pair-share adalah untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara aktif, 

karena peserta didik dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 

2 orang. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

model cooperative learning tipe think-pair-share adalah untuk 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran karena 

setiap peserta didik dituntut untuk berpikir mandiri dan 

berkelompok. Mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi 

dan bekerja sama, serta meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri 

peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Model 
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cooperative learning tipe think-pair-share juga dapat meningkatkan 

motivasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

 

d. Langkah-langkah Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-

Share 

 

Model-model dalam kegiatan pembelajaran memiliki langkah-langkah 

secara sistematis dalam penerapannya. Shoimin (2014: 211) 

menjelaskan ada tiga tahap dalam penerapan model think-pair-share, 

yaitu: 

1. Tahap satu, think (berpikir). 

Pada tahap ini, pendidik memberikan pertanyaan yang terkait 

dengan materi yang diajarkan. Proses TPS dimulai pada saat ini 

di mana pendidik mengemukakan pertanyaan yang 

menggalakkan berpikir ke seluruh kelas. 

2. Tahap dua, pair (berpasangan). 

Setelah peserta didik berpikir secara individu, pendidik 

meminta peserta didik untuk berpasangan dan mulai 

memikirkan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan.  

3. Tahap tiga, share (berbagi). 

Pada tahap ini, peserta didik secara individu mewakili 

kelompok atau berdua maju bersama untuk melaporkan hasil 

diskusinya ke seluruh kelas.  

 

 

Majid dalam Isrok’atun dan Amelia (2018: 160) berpendapat bahwa 

model think-pair-share memiliki tiga langkah dalam pembelajarannya 

sebagai berikut. 

1. Think  

Pada langkah awal, peserta didik dihadapkan pada suatu 

pertanyaan di dalam kehidupan yang berhubungan dengan 

materi yang akan dipelajari. Setiap peserta didik memikirkan 

dan mengerjakan tugas tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu 

untuk beberapa saat. 

2. Pair 

Kegiatan peserta didik pada langkah ini, yaitu peserta didik 

berpasangan dengan peserta didik lain untuk mendiskusikan 

apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama. Setiap pasangan 

mendiskusikan ide dan pemikirannya bersama-sama. Durasi 
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diskusi berpasangan ini memiliki waktu kisaran 4-5 menit. 

3. Share 

Langkah akhir yakni peserta didik berbagi hasil diskusi 

antarpasangan secara bergiliran sampai semua pasangan 

mendapatkan kesempatan berbagi ide. Kegiatan sharing 

antarpasangan dilakukan hingga seluruh peserta didik dalam 

kelas mengetahui ide setiap peserta didik lainnya. 

 

 

Menurut Maulana (2014: 85) langkah-langkah model think-pair-share 

sebagai berikut. 

1. Pendidik menyampaikan inti materi. 

2. Peserta didik diminta untuk berpikir tentang 

materi/permasalahan yang disampaikan pendidik. 

3. Peserta didik diminta berpasangan dengan teman sebangku 

(kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-

masing. 

4. Pendidik memimpin diskusi kecil, setiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya. 

5. Pendidik memberikan kesimpulan. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

langkah-langkah model cooperative learning tipe think-pair-share 

yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada langkah-

langkah menurut Maulana (2014: 85). Peneliti memilih langkah-

langkah tersebut dikarenakan langkah-langkahnya lebih lengkap, 

mudah dipahami, dan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe think-

pair-share.  

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learning Tipe 

Think-Pair-Share 

 

Setiap model pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan 

pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Model 
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cooperative learning tipe think-pair-share juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Huda dalam Isrok’atun dan Amelia (2018: 160) 

menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan model cooperative 

learning tipe think-pair-share sebagai berikut. 

(1) Kelebihan think-pair-share 

a. Memungkinkan peserta didik untuk bekerja sendiri dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

b. Mampu mengoptimalkan partisipasi peserta didik. 

c. Mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. 

(2) Kekurangan think-pair-share 

a. Membutuhkan pengawasan lebih dari pendidik. 

b. Lebih sedikit ide yang muncul. 

c. Adanya perselisihan. 

 

 

Shoimin (2014: 211) menyatakan kelebihan dan kekurangan think-

pair-share antara lain: 

(1) Kelebihan think-pair-share 

a. Mudah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. 

b. Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas 

respons peserta didik. 

c. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai 

konsep dalam pembelajaran. 

d. Peserta didik lebih memahami tentang konsep pembelajaran 

dalam diskusi. 

e. Peserta didik dapat belajar dari peserta didik lain. 

f. Setiap peserta didik dalam kelompoknya mempunyai 

kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. 

(2) Kekurangan think-pair-share 

a. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 

b. Ide yang muncul lebih sedikit. 

c. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

kelebihan model cooperative learning tipe think-pair-share ini dapat 

meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, 

meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai konsep materi yang 
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diajarkan. Melatih kerja sama yang baik, melatih komunikasi yang 

baik antarpeserta didik dalam menyampaikan pendapat, dan 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik terhadap waktu. Adapun 

kekurangannya adalah membutuhkan pengawasan yang lebih terhadap 

kelompok-kelompok yang terbentuk dan dapat memunculkan 

perselisihan karena perbedaan pendapat di dalam kelompok. Ide yang 

muncul sedikit karena terpaku pada dua pendapat dari anggota 

kelompok. 

 

5. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Konsep pembelajaran tematik atau biasa disebut dengan pembelajaran 

terpadu merupakan pengembangan dari pemikiran salah satu tokoh 

pendidikan yakni Fogarty tahun 1991 dengan konsep pembelajaran 

terpadu. Pembelajaran tematik terdiri dari tema, subtema, dan 

pembelajaran. Menurut Majid (2017: 49) pembelajaran tematik 

merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan berbagai 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

 

Kadir dan Hanun (2015: 9) mengemukakan pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang memadukan antara berbagai mata pelajaran 

atau bidang studi dengan menggunakan tema tertentu. Menurut 

Rusman (2015: 139) pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa 

mata pelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema tertentu 

sehingga peserta didik dapat menghubungkan beberapa konsep dalam 

pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan pengalaman bermakna 

bagi peserta didik. Pengalaman bermakna peserta didik diperoleh 

melalui pengalaman langsung. 

 

b. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran yang dilaksanakan selalu memiliki tujuan tertentu, 

termasuk dalam pembelajaran tematik. Menurut Rusman (2015: 145) 

pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik 

tertentu. 

2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi muatan mata pelajaran dalam tema yang sama. 

3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan. 

4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan 

mengaitkan berbagai muatan mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi peserta didik. 

5. Lebih semangat dan bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti bercerita, bertanya, 

menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. 

6. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

yang disajikan dalam konteks tema/subtema yang jelas. 

7. Pendidik dapat menghemat waktu, karena muatan mata 

pelajaran yang disajikan secara terpadu. 

8. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat 

ditumbuhkembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi 

pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

 

Tujuan pembelajaran tematik menurut Panduan KTSP dalam Kadir 

dan Hanun (2015: 7) sebagai berikut. 
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1. Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu. 

2. Peserta didik mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antarisi mata pelajaran dalam tema 

yang sama. 

3. Pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 

4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi 

peserta didik. 

5. Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

6. Peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan 

suatu kemampuan dalam suatu mata pelajaran dan sekaligus 

dapat mempelajari mata pelajaran lain. 

7. Pendidik dapat menghemat waktu sebab mata pelajaran yang 

disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus yang 

diberikan dalam dua atau tiga pertemuan dan waktu selebihnya 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau 

pengayaan materi. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa tujuan pembelajaran tematik adalah untuk membuat peserta 

didik lebih fokus terhadap materi yang diajarkan karena materinya 

dikemas dalam satu tema tertentu. Memberikan pembelajaran yang 

lebih bermakna kepada peserta didik, dan pendidik dapat menghemat 

waktu karena pembelajarannya dilaksanakan secara terpadu. Dengan 

demikian, pendidik harus dapat mengemas pembelajaran dengan baik 

supaya tujuan tersebut dapat tercapai. 

 

c. Fungsi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik berperan penting dalam partisipasi aktif peserta 

didik. Aktif berarti bahwa dalam pembelajaran peserta didik dituntut 

aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan dan 

menemukan pemecahan masalah dalam pembelajaran yang 
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berlangsung. Rusman (2015: 146) mengemukakan fungsi 

pembelajaran tematik terpadu yaitu untuk memberikan kemudahan 

bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi 

yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar 

karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata 

(kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik. Adapun menurut Kadir 

dan Hanun (2015: 7) fungsi pembelajaran tematik yaitu peserta didik 

dapat membangun saling keterkaitan antara satu pengalaman dengan 

pengalaman lainnya atau satu pengetahuan dengan pengetahuan 

lainnya sehingga memungkinkan pembelajaran itu menarik dan 

mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa fungsi pembelajaran tematik adalah untuk memudahkan peserta 

didik memahami konsep-konsep dalam pembelajaran serta 

memberikan semangat belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna karena materi yang diajarkan berkaitan dengan kehidupan 

nyata peserta didik. Dengan pembelajaran tematik, dapat menambah 

pula semangat peserta didik dalam belajar. 

 

d. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

karakteristik pembelajaran lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik yang harus dapat dipahami oleh 

pendidik supaya dalam penerapannya dapat berjalan dengan baik. 
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Adapun karakteristik pembelajaran tematik menurut Majid (2017: 89) 

sebagai berikut. 

1. Berpusat pada peserta didik. 

Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik (student 

centered). Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern 

yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar, sedangkan pendidik lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator.  

2. Memberikan pengalaman langsung. 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada peserta didik (direct experiences). 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antarmata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan 

kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan 

dengan kehidupan peserta didik. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 

5. Bersifat fleksibel. 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) di mana 

pendidik dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran 

dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya 

dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan di 

mana sekolah dan peserta didik berada. 

6. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

 

 

Rusman (2015: 146) menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik 

terpadu sebagai berikut. 

1. Berpusat pada peserta didik. 

Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik (student 

centered), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern 

yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar sedangkan pendidik lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator. 

2. Memberikan pengalaman langsung pada anak. 

Pembelajaran tematik terpadu dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik (direct experiences). 

3. Pemisahan muatan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Dalam pembelajaran tematik terpadu, pemisahan antarmuatan 

mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai muatan mata pelajaran. 
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Pembelajaran tematik terpadu menyajikan konsep-konsep 

berkaitan dengan tema dari berbagai muatan mata pelajaran 

yang dipadukan dalam proses pembelajaran. 

5. Bersifat luwes/fleksibel 

Pembelajaran tematik terpadu bersifat luwes (fleksibel) di 

mana pendidik dapat mengaitkan bahan ajar dari berbagai 

muatan mata pelajaran, bahkan mengaitkannya dengan 

kehidupan peserta didik. 

6. Hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

 

 

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik menurut TIM 

Pengembang PGSD (dalam Majid, 2017: 90) adalah: 

1. Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat 

perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari 

beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang 

terkotak-kotak. 

2. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam 

aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan 

antarskemata yang dimiliki oleh peserta didik, yang pada 

gilirannya nanti, akan memberikan dampak kebermaknaan dari 

materi yang dipelajari. 

3. Otentik, pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik 

memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin 

dipelajari. 

4. Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar 

pada pendekatan inquiry discovery di mana peserta didik 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai 

perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa karakteristik pembelajaran tematik meliputi: (1) pembelajaran 

berpusat pada peserta didik, (2) memberikan pengalaman langsung 

sehingga menjadi lebih bermakna, (3) pemisahan tiap mata pelajaran 

tidak begitu jelas karena menyajikan beberapa konsep mata pelajaran 

dalam  satu tema, dan (4) menggunakan prinsip belajar sambil bermain 
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dan menyenangkan. Dengan karakteristik tersebut, diharapkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah peserta didik dapat lebih 

termotivasi, memiliki semangat belajar yang tinggi serta aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

e. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta 

didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Aktif berarti bahwa 

dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam 

hal mengemukakan penalaran, mengomunikasikan ide/gagasan, dan 

memecahkan masalah. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator 

yang menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik. 

Namun, pembelajaran tematik juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Majid (2017: 92-94) menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran tematik sebagai berikut. 

1. Kelebihan 

a) Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu 

relevan dengan tingkat perkembangan anak. 

b) Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik. 

c) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik 

sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 

d) Pembelajaran tematik menumbuhkembangkan keterampilan 

berpikir dan sosial peserta didik. 

e) Pembelajaran tematik menyajikan kegiatan yang bersifat 

pragmatis. Dengan permasalahan yang sering ditemui 

dalam kehidupan/lingkungan riil peserta didik. 

f) Jika pembelajaran tematik dirancang bersama, dapat 

meningkatkan kerja sama antara pendidik, peserta didik, 

dan narasumber sehingga belajar lebih menyenangkan dan 

dalam konteks yang lebih bermakna. 

2. Kekurangan 

a) Aspek Pendidik. Pendidik harus berwawasan luas, memiliki 

kreativitas tinggi, keterampilan yang handal, rasa percaya 
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diri tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan 

materi. 

b) Aspek Peserta Didik. Pembelajaran tematik menuntut 

kemampuan belajar peserta didik yang relatif “baik” dalam 

akademik maupun kreativitasnya. 

c) Aspek Sarana dan Sumber Pembelajaran. Pembelajaran 

tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi 

yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas 

internet. 

d) Aspek Kurikulum. Kurikulum harus luwes, berorientasi 

pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik 

(bukan pada pencapaian target penyampaian materi). 

e) Aspek Penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara 

penilaian yang menyeluruh (komprehensif), yaitu 

menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari 

beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. 

 

 

Kadir dan Hanun (2015: 26) menjelaskan kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran tematik sebagai berikut. 

1. Kelebihan 

a) Dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata 

pelajaran, karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. 

b) Menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi 

waktu, karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara 

terpadu antara beberapa mata pelajaran. 

c) Peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang 

bermakna sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan 

sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. 

d) Pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh akumulasi 

pengetahuan dan pengalaman peserta didik tidak 

tersegmentasi pada disiplin ilmu atau mata pelajaran 

tertentu, sehingga peserta didik akan mendapat pengertian 

mengenai proses dan materi yang saling berkaitan antara 

satu sama lain. 

e) Keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya akan 

menguatkan konsep yang telah dikuasai peserta didik, 

karena didukung dengan pandangan dari berbagai 

perspektif. 

2. Kekurangan  

a) Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut 

pendidik untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa 

supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. 

b) Persiapan yang harus dilakukan oleh pendidik pun lebih 

lama. Pendidik harus merancang pembelajaran tematik 
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dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok 

materi tersebar di beberapa mata pelajaran . 

c) Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana 

untuk berbagai jenis mata pelajaran yang dipadukan secara 

serentak. 

 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tematik, yaitu: 

1. Kelebihan 

a) Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna 

bagi peserta didik. 

b) Kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari peserta didik. 

c) Mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

sosial peserta didik. 

d) Menghemat waktu pelaksanaan pembelajaran. 

2. Kekurangan 

a) Menuntut pendidik untuk memiliki pengetahuan yang luas, 

terampil, dan mempersiapkan pembelajaran tematik sebaik 

mungkin. 

b)  Membutuhkan sarana dan sumber belajar yang banyak dan 

bervariasi yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang 

dipadukan. 

 

6. Penelitian Relevan 

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

eksperimen dalam skripsi ini. 
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1. Asmeli (2018) tentang “Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe 

TPS terhadap Hasil Belajar PKn Kelas V Sekolah Dasar”. Asmeli 

(2018: 1) menyimpulkan bahwa  penggunaan model kooperatif tipe 

think-pair-share berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn di kelas V SDN 15 Padang Sarai. 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam skripsi ini 

terletak pada jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian 

eksperimen, populasinya menggunakan peserta didik kelas V, variabel 

terikatnya yaitu hasil belajar, dan model pembelajaran yang digunakan 

yaitu model cooperative learning tipe think-pair-share. Adapun 

perbedaannya terletak pada mata pelajaran yang digunakan yaitu IPA, 

adapun mata pelajaran yang digunakan peneliti adalah pembelajaran 

tematik. 

 

2. Reinita (2017) tentang “Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe 

Think Pair Share (TPS) dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe think pair share dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PKn. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

terletak pada jenis penelitian yaitu eksperimen, kemudian model 

pembelajaran yang digunakan yaitu model cooperative learning tipe 

think-pair-share, variabel terikatnya yaitu hasil belajar, dan populasi 

dalam penelitian yaitu kelas V. 
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Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian dalam skripsi 

ini terletak pada mata pelajaran yang digunakan yaitu PKn. Mata 

pelajaran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran tematik.  

 

3. Ariantini (2017) tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair 

Share terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Gugus II 

Kecamatan Melaya”. Ariantini (2017: 1) menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara peserta 

didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

think pair share berbantuan media visual dan peserta didik yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian eksperimen, 

populasinya menggunakan peserta didik kelas V, variabel terikatnya 

yaitu hasil belajar, dan model pembelajaran yang digunakan yaitu 

model cooperative learning tipe think-pair-share. Adapun 

perbedaannya terletak pada mata pelajaran yang digunakan yaitu IPA, 

sedangkan  mata pelajaran yang digunakan peneliti adalah 

pembelajaran tematik. 

 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan gambaran pemikiran untuk mengetahui adanya 

 hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Suriasumantri 

dalam Sugiyono (2013: 60) berpendapat bahwa kerangka pikir merupakan 
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penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek 

permasalahan. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013: 60). Permasalahan yang 

ditemukan saat observasi yaitu masih terdapat beberapa peserta didik yang 

hasil belajarnya belum mencapai KKM.  

 

Faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut ialah belum semua 

peserta didik aktif dalam pembelajaran, masih banyak peserta didik yang 

berbicara saat pembelajaran berlangsung, dan pendidik belum memaksimalkan 

penerapan model pembelajaran tipe think-pair-share. Oleh karena itu, 

diperlukan penggunaan suatu model pembelajaran yang menyenangkan yang 

mampu membuat peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran, dapat 

melatih peserta didik untuk berpikir serta berkomunikasi, dan bertukar pikiran 

mengenai materi yang dipelajari. Salah satunya dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe think-pair-share. 

 

Model cooperative learning tipe think-pair-share merupakan model 

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan waktu kepada peserta didik 

untuk aktif berpikir secara individu maupun kelompok (think). Saling bekerja 

sama dengan pasangan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi (pair). 

Kemudian berbagi mengenai solusi yang telah diperolehnya (share). Langkah-

langkah yang digunakan dalam penerapan model cooperative learning tipe 

think-pair-share mengacu pada langkah-langkah menurut Maulana (2014: 85), 

karena langkah-langkah tersebut dianggap lebih lengkap, mudah dipahami,   
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dan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, memungkinkan bahwa model cooperative 

learning tipe think-pair-share berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik. Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada diagram kerangka pikir berikut. 

    

 

 

 

Gambar 1. Konsep kerangka pikir 

(Sumber: Sugiyono, 2013: 42) 

Keterangan: 

X  = Model cooperative learning tipe think-pair-share 

  = Pengaruh 

Y  = Hasil belajar peserta didik 

 

Berdasarkan gambar 1 dapat dideskripsikan bahwa model cooperative 

learning tipe think-pair-share yang diterapkan saat pembelajaran dapat 

membuat peserta didik lebih aktif secara individu maupun kelompok. Peserta 

didik juga dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 64). Berdasarkan landasan teori dan 

kerangka pikir tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

X Y 
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adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model cooperative 

learning tipe think-pair-share terhadap hasil belajar tema 6 subtema 3 peserta 

didik kelas V SD Negeri 1 Purwodadi”. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimen. Menurut 

Sanjaya dalam Kusuma (2016: 7) penelitian eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan 

atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi 

tertentu. Metode yang digunakan adalah metode Quasi Experimental. Metode 

ini digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol 

dalam penelitian. Ada dua bentuk desain quasi eksperimen, yaitu time series 

design dan nonequivalent control group design (Sugiyono, 2013: 77). 

Penelitian eksperimen berguna untuk mengumpulkan data atau informasi 

dalam suatu kondisi yang dikontrol dengan tujuan untuk menyelidiki ada atau 

tidaknya sebab-akibat dan hubungan antara sebab-akibat tersebut dengan cara 

memberikan perlakuan tertentu pada kelas eksperimen dan menyediakan kelas 

kontrol untuk perbandingan. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group 

Design. Nonequivalent Control Group Design. Desain ini menggunakan 2 

kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah 
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kelompok yang diberikan perlakuan model think-pair-share. Adapun kelas 

kontrol adalah kelompok pengendali yang mendapat perlakuan dengan metode 

konvensional yang biasa digunakan sehari-hari. Sugiyono (2013: 79) 

menjelaskan desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group 

design, hanya pada desain kelas eksperimen maupun kelas kontrol tidak 

dipilih secara random. Penentuan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tidak dipilih secara random, dalam hal ini kelas V B dijadikan kelas 

eksperimen dan kelas V A dijadikan kelas kontrol. Desain dalam 

nonequivalent control group design dapat digambarkan seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain eksperimen 

(Sumber: Sugiyono, 2013: 79) 

Keterangan: 

O1  = Nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen) 

X = Perlakuan dengan model think-pair-share 

O2  = Nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen) 

O3 = Nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan dengan metode  

    konvensional yang biasa digunakan sehari-hari (kontrol) 

O4 = Nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan dengan metode  

    konvensional yang biasa digunakan sehari-hari (kontrol) 

 

 

Dengan adanya pretest sebelum perlakuan, baik untuk kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol (O1, O3), dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menentukan perubahan. Pemberian posttest pada akhir kegiatan akan dapat 

menunjukkan seberapa jauh akibat perlakuan (X) yang diberikan. Hal itu 

O1  X  O2 

 

O3    O4 
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dilakukan dengan mencari perbedaan skor O2 - O1 di kelas eksperimen dan O4- 

O3 di kelas kontrol. Perbedaan pada O2 dan O4 akan memberikan gambaran 

yang lebih baik mengenai akibat perlakuan X. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas, secara sederhana peneliti menyimpulkan 

bahwa untuk mencari hasil dari suatu perlakuan maka perlu mencari selisih 

antara O2 dan O1, sedangkan untuk kelas kontrol yang mendapat perlakuan 

dengan metode konvensional yang biasa digunakan sehari-hari, hasil diperoleh 

dari selisih antara O4 dan O3. Selanjutnya untuk melihat akibat perlakuan X 

dengan melihat perbedaan antara O3 dan O4. 

  

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap 

pelaksanaan, dan (3) tahap akhir penelitian. 

a. Tahap Persiapan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan antara lain: 

1) Melaksanakan penelitian pendahuluan. 

2) Merumuskan masalah dari hasil penelitian pendahuluan. 

3) Menentukan sampel penelitian (kelas eksperimen dan kelas kontrol). 

4) Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

5) Membuat kisi-kisi instrumen penelitian. 

6) Membuat instrumen penelitian berupa soal tes pilihan jamak. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian meliputi: 
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1) Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2) Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

model think-pair-share. 

3) Melaksanakan pembelajaran di kelas kontrol dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang biasa dilakukan pendidik. 

4) Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen setelah diberi perlakuan dan hasil belajar kelas kontrol 

tanpa perlakuan. 

c. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir penelitian: 

1) Melakukan analisis dan pengolahan data hasil penelitian pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

2) Menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian. 

3) Menyusun laporan penelitian. 

 

D. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 1 Purwodadi yang 

beralamatkan di Jalan Lapangan Ampera Purwodadi Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2018/2019 dengan lama penelitian 5 bulan, terhitung dari bulan November 
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2018 – Maret 2019. Rentang waktu tersebut dimulai dari tahap persiapan 

hingga penyusunan laporan hasil skripsi.  

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi digunakan untuk mengetahui seluruh himpunan dari satuan-

satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui. 

Sugiyono (2013: 80) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas V SD Negeri 1 Purwodadi yang terdiri dari 2 kelas, 

yaitu kelas V A dan V B. Jumlah peserta didik pada masing-masing kelas 

yaitu 20 peserta didik, sehingga jumlah total populasi adalah 40 orang 

peserta didik. 

 

Tabel 2. Data jumlah peserta didik kelas V 

 
Kelas Jumlah Peserta Didik Total 

Laki-laki Perempuan 

V A 10 10 20 

V B 14 6 20 

(Sumber: Dokumentasi buku absensi kelas V) 

 

2. Sampel 

Sampel digunakan hanya untuk sebagian anggota populasi yang 

memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu 

penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 81). Penelitian ini 
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menggunakan teknik sampling nonprobability sampling. Sugiyono 

(2013: 84) menyatakan bahwa nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. 

Sugiyono (2013: 85) menyatakan bahwa sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. 

Peneliti menjadikan kelas V B sebagai kelas eksperimen dalam 

penelitian ini dengan jumlah peserta didik sebanyak 20 orang peserta 

didik dan untuk kelas kontrol yaitu kelas V A dengan jumlah peserta 

didik sama dengan kelas V B. 

 

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Hal yang diteliti dalam penelitian berkenaan dengan variabel penelitian. 

Sugiyono (2013: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua macam variabel dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel bebas atau variabel independen yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Sugiyono (2013: 39) variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
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perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah model cooperative learning tipe 

think-pair-share yang disebut sebagai X. 

b. Variabel terikat atau variabel dependen yaitu variabel yang 

dipengaruhi variabel bebas. Sugiyono (2013: 39) variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar tema 6 subtema 3 peserta didik yang disebut sebagai Y. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dapat memberikan petunjuk pada aspek-

aspek yang terkandung dalam suatu penelitian. Definisi operasional 

variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share 

Model cooperative learning tipe think-pair-share merupakan model 

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan waktu kepada peserta 

didik untuk aktif berpikir secara individu maupun kelompok (think), 

saling bekerja sama dengan pasangan untuk memecahkan persoalan 

yang dihadapi (pair), dan kemudian berbagi mengenai solusi yang 

telah diperolehnya (share). Kegiatan pembelajaran menggunakan 

model cooperative learning tipe Think-pair-share melalui tiga tahap, 

yaitu berpikir, berkelompok/berpasangan, dan berbagi kepada 

kelompok lainnya. Langkah-langkah penerapan model cooperative 

learning tipe think-pair-share yang akan digunakan dalam penelitian 

mengacu pada langkah-langkah menurut Maulana (2014: 85). 
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b. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan pembelajaran yang mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.  Dalam penelitian ini, 

hasil belajar difokuskan pada kemampuan kognitif yang meliputi aspek 

pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Aspek kognitif peserta didik 

diukur melalui instrumen tes berupa soal pilihan jamak yang berjumlah 

20 soal. Penelitian ini mengambil Tema 6 Panas dan Perpindahannya, 

Subtema 3 Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan, Pembelajaran 1 

dengan mata pelajarannya meliputi Bahasa Indonesia dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA).  

 

G. Teknik Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Nontes 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti 

(populasi atau sampel). Sanjaya (2015: 270) observasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun 

tidak tentang hal-hal yang diamati. Teknik ini dilakukan peneliti 

dengan menggunakan indra penglihatan secara langsung. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
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(Sugiyono, 2013: 240).  Sukmadinata (2012: 220) mengemukakan 

bahwa dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini digunakan dalam 

penelitian untuk mengumpulkan data nilai peserta didik dari 

dokumentasi nilai ulangan tengah semester. Selain itu, teknik ini juga 

digunakan untuk memperoleh data berupa gambar/foto kegiatan saat 

penelitian berlangsung. 

 

2. Teknik Tes 

Tes digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur hasil belajar peserta 

didik dalam ranah kognitif. Bentuk tes yang diberikan oleh peneliti berupa 

soal pilihan jamak pada pretest dan posttest. Tujuan pemberian pretest 

sebelum diberikan perlakuan adalah sebagai dasar dalam mengetahui 

kemampuan awal peserta didik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Tujuan pemberian posttest adalah untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan materi peserta didik setelah diberikan perlakuan.   

 

3. Instrumen Penilaian 

Peneliti menggunakan instrumen berupa tes dan nontes dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik dan bagaimana hasil 

belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan model think-pair-share. 

1. Pengertian Instrumen Tes 

Tes merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil belajar peserta 
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 didik. Menurut Arikunto (2010: 53) tes adalah alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Bentuk tes yang 

diberikan berupa soal pilihan jamak. Peneliti menggunakan instrumen tes 

untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang merupakan hasil 

belajar peserta didik setelah diberikan perlakuan berupa penerapan model 

cooperative learning tipe think-pair-share di kelas V B SD Negeri 1 

Purwodadi pada pembelajaran tematik tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini mengambil Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran 1. 

 

Tabel 3. Kisi-kisi instrumen tes 

 
Kompetensi Dasar Indikator Tingkat 

Ranah 

Kognitif 

No. Soal  

Sebelum 

Valid 

Valid 

Bahasa Indonesia 

 

3.3 Meringkas teks 

penjelasan 

(eksplanasi) dari 

media cetak atau 

elektronik. 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

 

3.3.1 Meng-

identifikasi 

kosakata baku 

yang tepat 

untuk 

menyajikan 

kalimat. 

3.3.2 Menentukan isi 

teks bacaan. 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10. 

 

 

 

 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20. 

 

 

1, 5, 6, 8, 

9, 10. 

 

 

 

 

 

11, 13, 

14, 16, 

20. 

IPA 

 

3.6 Menerapkan 

konsep 

perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

IPA 

 

3.6.1 Menyebutkan 

benda-benda 

konduktor dan 

isolator. 

 

 

3.6.2 Memberikan 

contoh 

penerapan kalor 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29, 30. 

 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

39, 40. 

 

 

 

21, 22, 

24, 26, 

27, 29. 

 

 

 

33, 34, 

35, 36, 

39. 

Jumlah   40 22 
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2. Uji Coba Instrumen 

Tes digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif berupa hasil belajar 

kognitif peserta didik. Tes diberikan kepada kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen yang telah tersusun kemudian 

diujicobakan kepada kelas yang bukan menjadi subjek penelitian. Uji 

coba instrumen tes dilakukan untuk mengetahui jumlah soal tes yang 

valid, kemudian soal yang valid tersebut akan diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebagai soal pretest dan posttest. Uji coba 

instrumen tes dilakukan di kelas V SD Negeri 1 Gisting Bawah. Peneliti 

memilih SD Negeri 1 Gisting Bawah dikarenakan sekolah tersebut 

memiliki kesamaan dengan sekolah yang akan dijadikan peneliti sebagai 

tempat penelitian, yaitu sudah melaksanakan Kurikulum 2013, 

terakreditasi, pendidik bersertifikasi, dan KKM 70. 

 

3. Uji Persyaratan Instrumen 

Bentuk instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa soal pilihan 

jamak, setiap jawaban benar mendapat skor 1 dan jawaban salah mendapat 

skor 0. Tujuan digunakannya instrumen tes berupa soal pilihan jamak 

adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan hasil belajar 

peserta didik setelah diberikan perlakuan berupa penerapan model 

cooperative learning tipe think-pair-share. 

a. Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid. Menurut Sugiyono (2013: 121) valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
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seharusnya diukur. Untuk mengukur tingkat validitas soal, digunakan 

rumus korelasi point biserial dengan bantuan Microsoft Office Excel 

2007, rumus yang digunakan sebagai berikut. (Arikunto, 2010: 79) 

rpbi =  

Keterangan: 

rpbi = koefisien korelasi point biserial 

Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item   

    yang dicari korelasi 

Mt = mean skor total 

St = standar deviasi 

p = proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut 

q = 1-p (proporsi subjek yang menjawab salah item tersebut) 

 

Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Cukup Kuat 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

(Sumber: Muncarno, 2016: 51) 

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α = 0,05, maka alat ukur  

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka  

alat ukur tersebut tidak valid. 

 

b. Reliabilitas 

Tes dinyatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto (2010: 90) 

menyatakan reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan 

kepada subjek yang sama. Rumus untuk mengukur reliabilitas soal tes 

pilihan jamak dengan rumus KR 20 (Kuder Richardson) berikut. 
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r11 = ( ) ( ) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah  

 = (1-p) 

⅀pq= jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

s = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar  

    varians) 

(Sumber: Arikunto, 2010: 100) 

 

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh kriteria penafsiran 

untuk indeks reliabilitas sebagai berikut.  

 

Tabel 5. Kriteria tingkat reliabilitas 

 
No Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

1 0,80 - 1,00 Sangat Tinggi 

2 0,60 - 0,79 Tinggi 

3 0,40 - 0,59 Sedang 

4 0,20 - 0,39 Rendah 

5 0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

(Sumber: Sugiyono, 2014: 257) 

 

4. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Setelah melaksanakan pembelajaran dengan memberikan perlakuan pada 

kelas eksperimen menggunakan model cooperative learning tipe think-

pair-share dan menggunakan metode yang biasa digunakan pendidik 

untuk kelas kontrol, maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest, dan 

peningkatan pengetahuan (N-Gain). Meltzer dalam Khasanah (2014: 39) 

untuk mengetahui peningkatan pengetahuan (N-Gain) dapat digunakan 

rumus sebagai berikut.  

 

G =  
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Tabel 6. Klasifikasi N-Gain 

 
No Nilai Gain (G) Keterangan 

1 > 0,7 Tinggi 

2 0,3 - 0,7 Sedang 

3 < 0,3 Rendah 

 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kuantitatif. Analisis data digunakan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan model cooperative learning tipe think-pair-share 

terhadap hasil belajar tematik peserta didik.  

a. Uji Persyaratan Analisis Data 

Teknik analisis dalam statistik digunakan untuk mengetahui koefisien 

perbedaan antara dua buah distribusi data adalah dengan menggunakan 

analisis uji-t (t-test). Uji prasyarat sebelum dilakukan uji-t atau uji 

hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hasil pretest dan posttest 

kelas eksperimen maupun kontrol diuji untuk mengetahui 

kenormalan distribusi datanya. Ada beberapa cara yang digunakan 

untuk menguji normalitas data, antara lain dengan kertas peluang 

normal, uji Chi kuadrat, uji liliefors, rumus kolmogorov-smirnov, 

dan dengan SPSS 23. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus Chi kuadrat. 

a) Rumusan Hipotesis 

Ho : Data tidak berdistribusi normal 
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Ha : Data berdistribusi normal 

b) Pengujian dengan rumus Chi kuadrat, yaitu: 

χ
2
 =   

Keterangan: 

χ
2
 : Chi kuadrat 

fo : Frekuensi yang diobservasi 

fh : Frekuensi yang diharapkan 

(Sumber: Muncarno, 2016: 60) 

 

c) Kaidah keputusan apabila χ
2

hitung < χ
2

tabel maka populasi 

berdistribusi normal, sedangkan apabila χ
2

hitung > χ
2

tabel maka 

populasi tidak berdistribusi normal. 

 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

sampel berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. 

Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk uji homogenitas: 

a) Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat: 

Ho : Tidak ada persamaan varian dari beberapa kelompok    

   data. 

Ha : Ada persamaan varian dari beberapa kelompok data. 

b) Menentukan taraf signifikan, dalam penelitian ini taraf 

signifikannya adalah α = 5% atau 0,05. 

c) Uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus: 

F =  

(Sumber: Muncarno, 2016: 57) 

d) Keputusan uji jika Fhitung < Ftabel maka homogen, sedangkan 

jika Fhitung > Ftabel maka tidak homogen. 
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b. Analisis Data Kuantitatif 

1) Nilai Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik secara Individu 

Rumus nilai hasil belajar kognitif peserta didik secara individu 

sebagai berikut. 

NS =  x 100 

Keterangan: 

NS = Nilai yang diperoleh peserta didik (nilai yang dicari) 

R  = Jumlah skor/item yang dijawab benar 

SM = Skor maksimum dari tes 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Arikunto, 2010: 236) 

 

2) Nilai Rata-rata Kelas 

Rumus nilai rata-rata kelas sebagai berikut. 

X =  

Keterangan: 

X  = Nilai rata-rata 

⅀x = Jumlah nilai yang diperoleh peserta didik 

N  = Jumlah peserta didik 

(Sumber: Arikunto, 2010: 264) 

 

 

3) Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik secara 

Klasikal 

 

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik 

secara klasikal dapat menggunakan rumus berikut. 

P =  x 100% 

(Sumber: Aqib, dkk, 2010: 41) 
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Tabel 7. Persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik 

 
No Persentase Kriteria  

1 > 85% Sangat tinggi 

2 65 - 84% Tinggi 

3 45 - 64% Sedang 

4 25 - 44% Rendah 

5 < 24% Sangat rendah 

(Sumber: Aqib, dkk, 2010: 41) 

 

c. Uji Hipotesis 

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal, maka 

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (model 

cooperative learning tipe think-pair-share) terhadap Y (hasil belajar 

tema 6 subtema 3 peserta didik) diadakan uji kesamaan rata-rata. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan independen sampel t-test. 

Independen sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata 

dari dua kelompok data atau sampel yang independen. Rumus t-test 

adalah sebagai berikut. 

 

t =   

Keterangan: 

X1 = rata-rata data pada sampel 1 

X2 = rata-rata data pada sampel 2 

n1 = jumlah anggota sampel 1 

n2 = jumlah anggota sampel 2 

S1 = simpangan baku sampel 1 

S2 = simpangan baku sampel 2 

(Sumber: Muncarno, 2016: 56) 

 

Kriteria Uji: 

  
thitung > ttabel maka Ha diterima 

thitung < ttabel maka Ha ditolak 
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Berdasarkan rumus di atas, ditetapkan taraf signifikan 5% atau α = 

0,05 maka kaidah keputusan yaitu: jika thitung < ttabel maka Ha ditolak 

yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan, sedangkan jika 

thitung > ttabel maka Ha diterima. Apabila Ha diterima berarti ada 

pengaruh yang signifikan. 

Rumusan Hipotesis: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan  

    model cooperative learning tipe think-pair-share  

    terhadap hasil belajar tema 6 subtema 3 peserta didik kelas V  

    SD Negeri 1 Purwodadi. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model  

    cooperative learning tipe think-pair-share terhadap hasil  

    belajar tema 6 subtema 3 peserta didik kelas V SD Negeri 1 

    Purwodadi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh pada penggunaan model cooperative learning tipe 

think-pair-share terhadap hasil belajar tema 6 subtema 3 peserta didik. 

Pengaruhnya dapat dilihat dari rata-rata N-Gain kelas eksperimen yaitu 0,71 

yang termasuk ke dalam katagori “Tinggi”. Adapun rata-rata N-Gain untuk 

kelas kontrol adalah 0,59 yang termasuk ke dalam katagori “Sedang”. Selisih 

N-Gain kedua kelas tersebut adalah 0,12. Nilai rata-rata pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak jauh berbeda, yaitu kelas eksperimen 

adalah 35 adapun kelas kontrol adalah 35,75. Nilai rata-rata posttest kelas 

eksperimen adalah 81,25 adapun kelas kontrol adalah 58,75.  

 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test diperoleh data thitung 

sebesar 8,309 sedangkan ttabel sebesar 2,021, perbandingan tersebut 

menunjukkan 8,309 > 2,021 yang berarti Ha diterima. Terdapat pengaruh yang 

signifikan pada penggunaan model cooperative learning tipe think-pair-share 

terhadap hasil belajar tema 6 subtema 3 peserta didik kelas V SD Negeri 1 

Purwodadi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe think-pair-share, maka ada beberapa saran yang 

dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain bagi: 

1. Peserta didik 

Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model 

cooperative learning tipe think-pair-share, sebaiknya peserta didik lebih 

berpartisipasi aktif dan saling bekerja sama dalam pembelajaran supaya 

hasil belajar peserta didik dapat meningkat sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Pendidik 

Sebaiknya, pendidik memiliki pengetahuan yang baik mengenai langkah-

langkah penerapan model cooperative learning tipe think-pair-share agar 

model tersebut dapat diterapkan secara tepat dan keberhasilan dalam 

pembelajaran dapat tercapai.  

3. Sekolah 

Bagi sekolah yang ingin menerapkan model cooperative learning tipe 

think-pair-share ini hendaknya memberikan dukungan kepada pendidik 

dengan memberikan fasilitas yang mendukung tercapainya pembelajaran 

secara maksimal. 

4. Peneliti 

Lebih memperhatikan mengenai alokasi waktu dan karakteristik peserta 

didik yang akan dijadikan subjek penelitian. 
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5. Peneliti lain 

Sebaiknya, terlebih dahulu dianalisis kembali hal-hal yang mendukung 

proses pembelajaran, terutama dalam hal alokasi waktu, fasilitas 

pendukung pembelajaran, dan karakteristik peserta didik yang akan 

diterapkan model pembelajaran ini. 
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