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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang terpenting ,ini berarti bahwa 

setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam 

pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan 

dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan 

kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan 

pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan 

Undang – Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 

Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

1 Ayat 1 dinyatakan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

 belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan  potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan. Akhlak mulia, 

serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

 

Berdasarkan Undang – Undang di atas maka negara ingin membentuk manusia 

Indonesia yang berkualitas melalui proses pendidikan. Proses pendidikan 

merupakan suatu aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan bangsa suatu 

negara. Semakin baik proses pendidikan yang diselenggarakan, maka semakin baik 

pula hasil yang dicapai. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal 

dan informal. Penyelenggaraan pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan oendidikan tinggi. Subjek pelaksanaan pendidikan 

khususnya pada pendidikan dasar adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik 

sebagai pendidik merancang sedemikian rupa kompetensi yang dihasilkan oleh 

peserta didik kemudian pendidik dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif 

dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik mendapatkan hasil belajar yang 

optimal. 
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Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. 

Pada proses pembelajaran, pendidik adalah sebagai pemegang peranan utama. 

Sebagai pendidik, pendidik adalah sebagai pemegang utama dan salah satu faktor 

penentu keberhasilan sebuah proses pendidikan.Pendidik yang ideal senantiasa 

menciptakan situasi kondusif dalam kegiatan pembelajaran yang berakar pada 

berbagai pandangan sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk membangun 

kompetensinya secara mandiri melalui keterlibatan aktif dalam proses 

pembelajaran. Tanpa diimbangi dengan kemampuan pendidik dalam 

mengimplementasikannya. Maka proses pembelajaran akan kurang bermakna. 

Semua aspek yang akan dikembangkan dalam pembelajaran di SDNN Nilem 

termuat pada buku pendidik sesuai dengan tema dan subtema yang akan dipelajari. 

Penelitian ini di arahkan pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia dalam sub 

tema 1 Organ Gerak Hewan. Aspek yang dikembangkan pada subtema tersebut 

terdiri dari Pengetahuan (kognitif) Peserta didik mampu menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak 

manusia. Sikap (afektif) Percaya diri. Keterampilan (psikomotor) aspek yang 

dikembangkannya ialah menyebutkan organ gerak hewan dan manusia, 

menentukan ide, pokok bacaan, menulis dan mengembangkan ide pokok menjadi 

paragraf. 

Dalam pembelajaran kurikulum 2013 sebagai acuan kurikulum pendidikan 

membuka pandangan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Dalam 

pembelajran kurikulum 2013 terdapat berbagai mata pelajaran yang saling 

terintegrasi yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK dan SBDP. Namun dalam 

pelaksanaannya kurikulum 2013 terdapat berbagai kendala. Dari hasil observasi 

yang telah dilakukan di SDNN Sirnagalih pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan 

Manusia subtema Organ Gerak Hewan menunjukkan bahwa hasil belajar peserta 

didik dalam kategori rendah. 

Pada proses pembelajaran untuk menemukan dan mengungkapkan suatu 

permasalahan tersebut di karenakan minimnya fasilitas dan perlengkapam peserta 

didik untuk belajar dan ruang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan oleh 

pendidik yang hanya mengacu pada buku paket sehingga pada proses pembelajran 

pendidik tidak memusatkan pembelajaran kepada peserta didik (Student Center) 
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sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini 

menjadi suatu tugas berat bagi pendidik untuk menyampaikan materi tematik yang 

lebih mengandalkan students centre (peserta didik yang menjadi inti dari 

pembelajaran) sedangkan pendidik sebagai fasilitator, maka dari itu murid di suatu 

kelas tersebut harus memiliki jumlah yang tidak terlalu banyak dan diusahakan oleh 

pendidik untuk bisa kondusif. 

Menurut Purwanto (2014, hlm. 44) mengatakan bahwa, 

“Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang dianjurkan. Dalam hal ini 

hasil belajar peserta didik sangatlah penting pada akhir pembelajaran. 

Peserta didik sudah memahami pelajaran dikelas sebaiknya diberikan 

suatu kegiatan remedial agar peserta didik tersebut dapat memperbaiki 

nilai dan juga dapat memahami pelajaran lebih baik dari sebelumnya”. 

 

Hasil belajar adalah pola – pola perbuatan, nilai – nilai, pengertian – pengertian, 

sikap – sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2009 hlm. 5). 

Jadi dari deskripsi diatas maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa hasil 

belajar adalah suatu bentuk produk kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

setelah belajar maupun menempuh pembelajaran di sekolah yang wujudnya berupa 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikut ini merupakan kata – kata 

operasional yang dapat digunakan untuk indikator hasil belajar peserta didik, baik 

yang nspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Tabel 1.1 Indikator Hasil Belajar 

No Aspek Kompetensi Indikator Hasil Belajar 

1.  Kognitif Pengetahuan 

 

 

 

Pemahaman 

Penerapan 

 

 

Analisis 

 

Menyebutkan, menuliskan, 

menyatakan, menpendidiktkan, 

mengidentifikasi, 

mendifinisikan, mencocokkan, 

memberi nama, memberi label, 

melukiskan,  

Menerjemahkan, mengubah, 

menggeneralisasikan, 

menguraikan, merumuskan 

kembali, merangkum, 
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Sintesis 

 

Evaluasi 

membedakan, 

mempertahankan, 

menyimpulkan, 

mengemukakan pendapat, dan 

menjelaskan 

Mengoperasikan, 

menghasilkan, 

mengubah,mengatasi, 

menggunakan, menunjukkan, 

mempersiapkan, dan 

menghitung. 

“Menguraikan, membagi-bagi, 

memilih, dan membedakan. 

“Merancang, merumuskan, 

mengorganisasikan, 

menerapkan, memadukan, dan 

merencanakan.” 

“Mengkritisi, menafsirkan, 

mengadili dan memberikan 

evaluasi.” 

2.  Afektif  Penerimaan                  

 

Menanggapi           

 

 

Penanaman nilai  

Pengorganisasian  

 

 

Karakterisasi 

“Mempercayai, memilih, 

mengikuti, bertanya dan 

mengalokasikan.” 

“Konfirmasi, menjawab, 

membaca, membantu, 

melaksanakan, melaporkan, dan 

menampilkan.” 

“Menginisiasi, mengundang, 

melibatkan, mengusulkan dan 

melakukan.” 
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“Memverifikasi, menyusun, 

menyatukan, menghubungkan 

dan mempengaruhi. 

“Menggunakan nilai-nilai 

sebagai pendangan hidup, 

mempertahankan nilai-nilai 

yang sudah diyakini.” 

3.  Psikomotorik  Pengamatan       

 

 

Peniruan 

 

 

Pembiasaan 

 

 

Penyesuaian 

“Mengamati proses, memberi 

perhatian pada tahap-tahap 

sebuah perbuatan, memberi 

perhatian pada setiap 

artikulasi.”  

“Melatih, mengubah, 

membongkar sebuah struktur, 

membangun kembali sebuah 

struktur, dan menggunakan 

sebuah model.” 

“Membiasakan perilaku yang 

sudah dibentukknya, 

mengontrol kebiasaan agar 

tetap konsisten. 

“Menyesuaikan model, 

mengembangkan model, dan 

menerapkan model.” 

 

Sumber:htTPS://www.academia.edu/10367969/Komponen_Indikator_Hasil_B

elajar?auto=download. (Diunduh 03 Mei 2019) 

         Berdasarkan masalah tersebut penulis berpendapat perlumya dilakukan 

perbaikan proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajran 

yang kegiatan belajarnya bersama – sama. Kegiatan bersama dapat membantu 

memacu belajar aktif. Namun kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan 

kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakan kegiatan belajr aktif 
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dengan cara khusus. Apa yang di diskusikan peserta didik dengan teman – 

temannya memungkin mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan 

materi pelajaran. Terkait dengan rendahnya hasil belajar peserta didik, maka 

kita sebagai pendidik perlu kiranya bersama – sama memberikan perhatian 

terhadap anak untuk umtuk permasalahan ini sehingga peserta didik tidak 

merasa terpuruk dan enggan beranjak dari kondisi ini. Perlu diterapkannnya 

model pembelajaran inovatif serta kolaboratif yang bisa meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Contoh dari model pembelajaran inovatif serta kolaboratif 

diantaranya problem based learning dan think pair share. 

       Problem based learning merupakan metode pengajaran yang bercirikan 

adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar 

berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh 

pengetahuan (Arnyana, 2007 hlm. 93). “Pembelajaran berbasis masalah ini 

bermaksud untuk memberikan ruang gerak berpikir yang bebas kepada peserta 

didik untuk mencari konsep dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan 

materi yang disampaikan oleh pendidik”. 

      Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran 

yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik (bersifat kontekstual) sehingga merangsang peserta didik untuk 

belajar. 

        Menurut Murdiono (2012 hlm. 72) “Model pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning) dapat menjadi program yang mendorong kompetensi, 

tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan 

mempengaruhi kebijakan umum, memberanikan diri untuk berperan serta 

dalam kegiatan”. 

       Tujuan dan hasil dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mendorong kerjasama 

dalam menyelesaikan tugas, melibatkan peserta didik dalam penyelidikan 

permasalahan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka menginterpretasikan 

dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahamannya 

tentang fenomena tersebut. 
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       Menurut Arends, sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007), karakteristik 

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut:  

a. “Pengajuan pertanyaan atau masalah.  

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.  

c. Penyelidikan autentik.  

d. Menghasilkan produk dan memamerkannya.  

e. Kolaborasi 

Menurut Jurnal yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, hasil observasi 

dan wawancara pendidik IPA kelas VIII-H SMP Negeri 20 Malang, diperoleh 

informasi partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tergolong 

rendah. Terbukti dari; (1) ketuntasan klasikal ketiga aspek partisipasi peserta 

didik yaitu aspek mengerjakan tugas, usaha berdiskusi, dan keaktifan 

berpendapat hanya mencapai 12.5% dari 32 peserta didik dan (2) pemahaman 

konsep peserta didik masih rendah yang dibuktikan dengan hasil pada tes 

materi sistem rangka ketuntasan klasikalnya hanya sebesar 37,5%. Solusi yang 

dapat diterapkan adalah penerapan model pembelajaran TPS dipadu PBL. Data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah keterlaksanaan pembelajaran TPS 

dipadu PBL partisipasi peserta didik, dan pemahaman konsep peserta didik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model TPS dipadu PBL 

dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman konsep peserta 

didik.”htTPS://media.neliti.com/media/publications/118874-ID-penerapan-

model-pembelajaran-think-pair (Di unduh Tanggal 19 Mei 2019) 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang 

merupakan salahsatu bentuk model pembelajaran yang menuntut peserta didik 

berfikir secara berkelompok maupun per orangan serta melatih kerja sama antar 

peserta didik dalam diskusi. Menurut Shoimin (2014 hlm. 208) “ Think Pair 

Share (TPS) adalah model pembelajaran kooperatif yang memberi peserta didik 

waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain”. 

      “Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS ini dirancang  umtuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik. Prosedur 

yang digunakan dalam Think Pair Share terdiri dari 3 tahapan yaitu thinking, 

pairing, sharing. Pendidik tidak lagi sebagai satu – satunya sumber 

https://media.neliti.com/media/publications/118874-ID-penerapan-model-pembelajaran-think-pair
https://media.neliti.com/media/publications/118874-ID-penerapan-model-pembelajaran-think-pair
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pembelajaran (teacher oriental).penulis akan menerapkan model ini dengan 

pertimbangan karena model ini mempunyai keunggulan dapat mengoptimalkan 

hasil belajar peserta didik.” 

      “Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini 

dibutuhkan kemauan dan kemampuan serta kreatifitas pendidik dalam 

mengelola lingkungan kelas. Sehingga dengan menggunakan model ini 

pendidik bukannya bertambah pasif, tapi harus lebih aktif terutama saat 

menyusun rencana pembelajaran secara matang, pengaturan kelas saat 

pelaksanaan, dan membuat tugas untuk dikerjakan peserta didik bersama 

kelompok. Model Think Pair Share  (TPS) tumbuh dari penelitian pembelajaran 

kooperatif dan waktu tunggu. Pendekatan khusus yang di uraikan Frenk Lman 

skk di Universitas Maryland pada tahun 1985. Pendekatan metode think pair 

share (TPS) merupakan cara yang efektif untuk mengubah pola diskusi didalam 

kelas. Model TPS memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk 

memberi waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk berfikir, menjawab, 

dan saling membantu satu sama lain.”  

       Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini mempunyai keunggulan yakni 

menurut Azlina (2010 hlm. 23) “Think pair share memberikan kesempatan 

kerjasama dalam belajar, teknik yang dikatakan sebagai jenis siklus multi 

diskusi yaitu peserta didik mendengarkan pertanyaan dan mempresentasikan 

hasil diskusi, dimana setiap peserta didik punya waktu untuk berpikir secra 

individu, berbicara satu sama lain berpasangan , dan akhirnya berbagai 

tanggapan dengan kelompok yang lebih besar. Think pair share adalah teknik 

pembelajaran yang menyediakan proses waktu untuk meningkatkan kedalaman 

dan luasnya pemikiran kritis peserta didik terhadap pelajaran. Mendorong 

peserta didik berpikir aturan yang mereka bagi dengan mitranya dan kemudian 

dengan teman sekelas dan kelompok. Think pair share mendorong peserta didik 

berpikir mandiri atau memecahkan masalah dengan tenang, kemudian 

berpasangan dan berbagi pemikiran mereka atau memberikan solusi dengan 

seseorang di dekatnya”. 

      Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

model pembelajaran  kooperatif tipe think pair share memiliki keterhubungan 
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dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share  mampu meningkatkan kedalaman dan luasnya pemikiran 

kritis peserta didik terhadap pelajaran dan mendorong peserta didik berpikir 

aturan yang mereka bagi dengan mitranya dan kemudian dengan teman sekelas 

dan kelompok. 

     “Menurut jurnal yang telah di lakukan penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui cara menerapkan langkah-langkah metode 

pembelajaran kooperatif tipe TPS sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas XI MIA 2 SMA Negeri 3 Takalar. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran tipe TPS dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik yang terdiri dari 7 langkah yaitu : (1) menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya; 

(2) memberikan masalah kepada peserta didik secara tertulis yang diselesaikan 

secara individual dengan memberikan waktu berpikir selama 15 menit; (3) 

mengelompokkan peserta didik secara berkelompok secara sejajar yang 

kemudian mendisukusikan hasil pemikiran individualnya secara silang; (4) 

membagikan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lain dengan 

memperesentasikan secara singkat; (5) memberikan tes kepada peserta didik 

berupa soal essay yang dikerjakan oleh peserta didik secara individual untuk 

menguji kemampuan yang dimilikinya; (6) memberikan reward dalam bentuk 

pujian kepada setiap peserta didik yang memiliki nilai tertinggi; dan (7) 

meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik siklus I yaitu 62.13% tidak 

mencapai ketuntasan. Hasil belajar peserta didik siklus II yaitu 87.06% 

mencapai ketuntasan”. 

http://ojs.unm.ac.id/chemica/article/download/5899/3388 (Di unduh Tanggal 

10 Mei 2019). 

 “Lanjut pada jurnal yang lainnya, penelitian yang dilakukan di MTs 

Almaarif pada peserta didik kelas VIII C. Dalam penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share  (TPS) ini peserta didik duduk secara 

berpasangan sesuai dengan timnya masing-masing. Pendidik memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dan sisawa diminta untuk memikirkan jawaban 

http://ojs.unm.ac.id/chemica/article/download/5899/3388
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secara individu, lalu peserta didik berdiskusi secara berpasangan untuk 

mencapai sebuah kesepakatan jawaban. Setelah itu pendidik meminta 

perwakilan peserta didik untuk berbagi jawaban di depan kelas. Dengan 

demikian peserta didik dapat belajar secara aktif dan akan berdampak positif 

pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

pengamatan dan hasil analisis data terhadap kegiatan peserta didik dan pendidik 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II dengan kategori 

“sangat baik”. Disamping itu, berdasarkan hasil tes akhir siklus terlihat bahwa 

terjadi peningkatan rata-rata skor hasil tes 64.74% pada siklus I menjadi 80.07% 

pada siklus ke II.” 

http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/etnomatnesia/article/download/2437/138 

(Di unduh Tanggal 10 Mei 2019). 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di kelas V SDNN Sirnagalih 

adapun permasalahan yang ada disana yaitu 1) Tidak terciptanya suasana 

nyaman dan menyenangkan saat proses pembelajaran, 2) Rendahnya 

pemahaman peserta didik, 3) Kurangnya kreatifitas pendidik dalam memilih 

model pembelajaran, 4) Kegiatan pembelajaran bersifat teacher centered 5) 

Selama proses pembelajaran pendidik hanya menggunakan metode ceramah 

tanpa dikombinasikan dengan metode lainnya. Temuan lainnya yaitu dari 

penulusuran melalui dokumen hasil belajar yang dilakukan menunjukkan 

bahwa hasil belajar peserta didik kelas V SDNN Sirnagalih masih rendah. 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 

70, hanya 3 orang dari jumlah 20 orang peserta didik atau 30% yang tuntas. 

      “Think pair share dan problem based learning merupakan perpaduan dua 

model pembelajaran. Perpaduan ini bertujuan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui langkah-

langkah yang dilakukan. Peserta didik dapat berkomunikasi dalam 

memecahkan masalah, berbagi dan mengatahui solusi dalam pemecahan 

masalah tersebut sehingga peserta didik akan menemukan pengetahuan yang 

mudah diingat sebagai pemahaman konsep yang matang dan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik”. 

http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/etnomatnesia/article/download/2437/138
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      Fakta diatas menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung pendidik hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan saja 

akibatnya peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh 

pendidik. Terlihat dari hasil belajar peserta didik yang nilainya belum mencapai 

KKM yang di tetapkan SDNN Sirnagalih. 

      Berdasarkan penjabaran masalahan dan teori para ahli diatas, maka penulis 

mengambil penelitian dengan tindakan kelas yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dengan Think Pair Share 

(TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Sekolah 

Dasar 

 

B. Identifikasi Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana telah diutarakan diatas 

maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :   

1. Pembelajaran cenderung pasif dengan menggunakan metode ceramah 

dan buku paket shingga kurangnya antusias peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Hasil belajar peserta didik menunjukkan masih belum tercapainya 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan. 

3. Model pembelajaran yang tidak melibatkan peserta didik secara langsung 

serta penjelasan materi yang tidak secara kontekstual. 

4. Kurangnya sikap percaya diri peserta didik yang timbul ketika proses 

pembelajaran dan masih pasif sehingga interaksi antara pendidik dan 

peserta didik tidak terjalin secara optimal. 

 

C. Rumsan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah utam penelitian ini adalah “Mampukah penerapan model 

pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think pair share (TPS) 

dapat meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan 

Manusia subtema Organ Gerak Hewan Kelas V SDNN Sirnagalih?” 



12 

 

 

 

       Secara khusus rumusan masalah tersebut dapat diuraikan dengan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think pair share 

(TPS) untuk meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 Organ Gerak 

Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak Hewan Kelas V SDNN 

Sirnagalih? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think pair share 

(TPS) untuk meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 Organ Gerak 

Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak Hewan Kelas V SDNN 

Sirnagalih? 

3. Seberapa besar peningkatan pembelajaran melalui penerapan model 

pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think pair share 

(TPS) untuk meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 Organ Gerak 

Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak Hewan Kelas V SDNN 

Sirnagalih? 

4. Seberapa besar peningkatan sikap percaya diri peserta didik melalui 

penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan 

think pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak 

Hewan Kelas V SDNN Sirnagalih? 

5. Seberapa peningkatan keterampilan  peserta didik melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think pair 

share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 Organ 

Gerak Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak Hewan Kelas V 

SDNN Sirnagalih? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Dari permasalahan di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model 
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pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think pair share 

(TPS). 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think 

pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 

Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak Hewan 

Kelas V SDNN Sirnagalih. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan 

model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan think 

pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar pada Tema 1 

Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema Organ Gerak Hewan 

Kelas V SDNN Sirnagalih. 

c. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik melalui 

penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) 

dengan think pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar 

pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema Organ 

Gerak Hewan Kelas V SDNN Sirnagalih. 

d. Untuk mengetahui peningkatan sikap percaya diri peserta didik 

melalui penerapan model pembelajaran problem based learning 

(PBL) dengan think pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil 

belajar pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema 

Organ Gerak Hewan Kelas V SDNN Sirnagalih. 

e. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan peserta didik melalui 

penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) 

dengan think pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia 

subtema Organ Gerak Hewan Kelas V SDNN Sirnagalih. 

 

E. Manfaat Penelitian  

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui 

proses pembelajaran dan diharapkan dapat menambah pemahaman 

terhadap penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) 

dengan think pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema Organ 

Gerak Hewan Kelas V SDNN Sirnagalih. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

1) Memberikan pengalaman dan melakukan perbaikan 

pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

2) Memberikan kesadaran kepada penulis untuk memperbaiki serta 

dapat menambah wawasan pengetahuan baik secara teoritis 

maupun pelaksanaan. 

b. Bagi pendidik 

      Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pendidik sebagai 

alternatif dalam mengembangkan model Cooperative Learning Tipe  

TPS (Think, Pair, Share) dan Problem Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

c. Bagi sekolah 

       Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang  model Cooperative Learning Tipe  TPS (Think, Pair, Share) 

dan Problem Based Learning (PBL) untuk diterapkan di kelas lain. 

d. Bagi Peserta didik 

1) Dapat mencari pengetahuan sendiri bukan hanya pengetahuan 

dari pendidik 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik kelas V SDN 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dipadukan dengan Problem Based Learning (PBL). 

e. Bagi PGSD 
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      Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

PGSDN sebagai bahan kajian yang lebih mendalam guna 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah-istilah 

yang terdapat dalam variabel penelitian ini, maka istilah-istilah tersebut 

kemudian didefinisikan sebagai berikut. 

 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

Shoimin (2014, hlm. 208), “Think Pair Share (TPS) adalah model 

pembelajaran kooperatif yang memberi peserta didik waktu untuk 

berkipir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. TPS 

adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi peserta didik” (Trianto, 2007 hlm. 61). 

Usman (2007, hlm. 39), “sebuah strategi yang dirancang untuk memberi 

kesempatan memikirkan suatu topik tertentu dengan memungkinkan 

peserta didik untuk merumuskan ide-ide individu dan berbagi ide-ide 

dengan peserta didik lain.” 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

“Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model 

pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik (bersifat kontekstual) sehingga 

merangsang peserta didik untuk belajar. Model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) dapat menjadi program yang 

mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik, 

belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, memberanikan diri 

untuk berperan serta dalam kegiatan antar sesama”. 

3. Hasil Belajar 

“Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan 

pendidik. Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka 
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akan diuraikan terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri 

dari dua kata ‘hasil’ dan ‘belajar’. Menurut KBBI. hasil belajar memiliki 

beberapa arti: 1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; 

perolehan; buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau 

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman”. 

Mohamad Surya (2015, hlm.119) “mengatakan bahwa hasil 

pembelajaran adalah dengan memperhatikan pengertian pembelajaran 

sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, maka hasil proses 

pembelajaran ialah perubahan perilaku individu. Individu akan 

memperoleh perilaku yang baru, menetap, fungsional, positif, disadari, 

dan sebagiannya. Perilaku hasil pembelajaran secara keseluruhan 

mencakup aspek kognitif, afektif, konatif dan motorik”. 

Secara umum menurut Abdurrahman (2003, hlm.37) “menjelaskan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.menurutnya juga anak-anak yang berhasil 

dalam belajar ialah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau 

tujuan instruksional”. 

Menurut Benyamin Bloom dalam Mohamad Surya (2015, hlm. 119) 

“pendapat yang dikenal dengan Taksonomi tujuan pendidikan Bloom 

menyebutkan ada tiga ranah perilaku sebagai tujuan dan hasil 

pembelajaran , yaitu : (1) Kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotor.” 

G. Sistematika Skripsi 

      Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut. BAB I 

pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah,identifikasi 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian,definisi operasional serta 

sistematika penulisan skripsi. Kemudian BAB II kajian teori dan kerangka 

pemikiran, Bab ini berisi gambaran mengenai model pembelajaran Problem 

Based Learning dan  Think Pair Share, hasil belajar dan kegiatan penelitan 

Tindakan Kelas di SDN Sirnagalih kelas V). BAB III metode penelitian, 

Bab ini menjelaskan metode penlitian, desain penelitian, subjek dan objek 

penelitian, pengumpulan data dan instrumen penlitian, teknik analisis data 
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dan prosedur penelitian. BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, bagian 

ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dengan  Think 

Pair Share terhadap hasil belajar peserta didik kelas v SDN Sirnagalih ). 

BAB V simpulan dan saran, pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian.
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