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E. Landasan Teori 

3. Pengertian Pendidikan Karakter 

a. Pendidikan Karakter 

Hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur 

yang bersumber dari karakter bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka 

membina kepribadian generasi muda. Pendidikan karakter tidak lepas 

dari suatu tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan 

harus berdampak pada watak manusia/bangsa Indonesia.  

Menurut Kesuma, dkk (2012 : 7) Pendidikan yang berorientasi 

pada watak siswa merupakan suatu hal yang tepat, tetapi perlu 

diperjelas mengenai istilah perlakuan terhadap „watak”. Apakah watak 

itu harus “dikembangkan” “dibentuk”, atau “difasilitasi”. Perspektif 

pedagogik, lebih memandang bahwa pendidikan itu mengembangkan/ 

menguatkan/memfasilitasi watak, bukan hanya membentuk watak.  

Jika watak hanya dibentuk, maka tidak ada proses pedagogik/ 

pendidikan, yang terjadi hanyalah pengajaran. Pada dasarnya 

perspektif pedagogik memandang dan mensyaratkan untuk terjadinya 

proses pendidikan harus ada kebebasan siswa sebagai subjek didik, 

bukan sebagai objek.  
6 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter 

siswa. Guru membantu membentuk watak siswa. Hal ini mencakup 

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal 

yang terkait lainnya. Pada pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah 

Dasar, para guru Sekolah Dasar dapat memilih, mengajarkan dan 

mengembangkan jenis karakter sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan sekolah.  

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Kemendiknas (2010: 7), tujuan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa adalah : 

1) Mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif siswa 

sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa; 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius;  

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa 

sebagai generasi penerus bangsa; 

4) Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dignity). 

 

 

Pernyataan di atas dapat dimaknai tujuan pendidikan karakter 

adalah membentuk siswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia 

kepada Allah SWT dan sesama manusia. Selain itu, siswa memiliki 
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kemampuan kognitif yang tinggi dengan diimbangi kemampuan afektif 

atau manusia berkarakter positif menjadi tujuan yang diharapkan. 

c. Prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter 

Kemendiknas (2010: 11), terdapat empat prinsip 

pengembangan pendidikan karakter, yaitu : 

1) Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal siswa 

masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. 

2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap 

mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler. 

3) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; mengandung makna 

bahwa materi nilai budaya dan karakter  bangsa bukanlah 

bahan ajar biasa; artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok 

bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan 

suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata 

pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, 

Matematika, pendidikan jasmani  dan kesehatan, seni, dan 

ketrampilan. 

4) Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan 

menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses 

pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh 

siswa bukan oleh guru. 

 

Pengembangan karakter dapat di jabarkan sebagai berikut : 

berkelanjutan; melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah; nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; proses 

pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan menyenangkan. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan, prinsip tersebut akan diterapkan dalam 

usaha meningkatkan rasa tanggung jawab siswa.  
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d. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut Kemendiknas (2010 : 30) adalah 

“sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. “Dengan kata lain sikap tanggung jawab mempunyai 

pengaruh yang penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut 

tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan, masyarakat serta dengan 

Tuhan. Masing-masing tanggung jawab tersebut hendaknya dilakukan 

dengan keikhlasan dan kesadaran pribadi, sehingga akan tercipta 

keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Oleh karena itu, 

penanaman pembelajaran dengan mengedepankan prinsip-prinip nilai 

tanggung jawab perlu dibuat sedemikian rupa sehingga siswa mampu 

mengaplikasikan nilai tanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya. 

Nilai tanggung jawab menurut Kemendiknas (2010 : 30) dapat 

ditanamkan kepada Siswa dengan cara: (1) memfasilitasi 

Siswa untuk membuat laporan setiap kegiatan baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan, (2) membiasakan Siswa untuk 

melakukan tugas tanpa disuruh, dan (3) membiasakan Siswa 

untuk melaksanakan piket secara teratur.  

 

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Masnur Muslich 

(2011 : 177) bahwa “nilai tanggung jawab dapat diintegrasikan pada 

saat tugas piket kebersihan kelas dan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru”. Nilai tanggung jawab ini dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika materi geometri di kelas V. Penerapannya 
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adalah ketika siswa telah memahami bagaimana menghitung volume 

kubus dan balok, guru akan memberikan tugas kepada siswa. Siswa 

dikatakan bertanggungjawab ketika dapt menyelesaikan tugas dengan 

baik, benar dan sesuai dengan waktu yg diberikan merupakan salah 

satu indikator tanggung jawab menurut fitri (2012 : 43)  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung 

jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya 

yang disengaja maupun tidak disengaja. Rasa tanggung jawab masih 

belum ditunjukkan oleh sebagian besar siswa yang ada di kelas V B 

SD Negeri 1 Kedungbanteng terutama selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Penanaman sikap tanggung jawab dalam proses pembelajaran 

di kelas diperlukan agar siswa mengetahui dengan baik kewajiban 

yang harus dilakukannya ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di 

kelas. Siswa yang mampu mengimplementasikan rasa tanggung jawab 

dengan baik selama proses pembelajaran akan lebih mudah memahami 

dan menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Tanggung jawab 

tersebut akan berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar siswa, 

karena siswa yang telah tertanam tanggung jawab yang baik akan 

menyadari bahwa telah memiliki tanggung jawab untuk terus belajar. 

 

e. Indikator Rasa Tanggung Jawab 
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Menurut Fitri (2012 : 43) indikator dari rasa tanggung jawab 

sebagai salah satu dari pendidikan karakter bangsa dapat dilihat pada 

tabel 2.1  di bawah ini.  

Tabel 2.1 Indikator Rasa Tanggung Jawab 

Nilai Indikator  

 

Tanggung Jawab 
 Mengerjakan tugas dan pekerjaan 

rumah dengan baik 

 Bertanggungjawab terhadap setiap 
perbuatan 

 Mengerjakan tugas kelompok 

secara bersama-sama 

 Melakukan piket sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan 

 

 

4. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi 

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh 

seseorang selama proses belajarnya, ukuran keberhasilan tersebut 

dapat dilihat dari seberapa jauh pemahaman siswa dalam penguasaan 

materi pembelajaran selama periode tertentu. Dengan nilai rapor dapat 

diketahui prestasi belajar, siswa yang nilai rapornya tinggi dapat 

dikatakan prestasinya tinggi, sedangkan yang nilainya jelek dikatakan 

prestasi belajarnya rendah.  

Menurut Arifin (2012: 12) mengungkapkan bahwa kata prestasi 

berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie dan dalam bahasa 

Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Prestasi belajar 

merupakan suatu  masalah yang bersifat perenial dalam sejarah 

kehidupan manusia, karena sepanjang rentan kehidupan manusia selalu 
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mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. 

Prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didik yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat 

penting bagi guru untuk mengetahui dan memahami prestasi belajar 

siswa, baik individu maupun kelompok. Prestasi belajar menjadi tolak 

ukur keberhasilan dalam bidang studi. Guru perlu mengetahui prestasi 

belajar siswa agar dapat mengukur seberapa banyak siswa menyerap 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Keberhasilan dari suatu 

pembelajaran tergantung dari prestasi belajar  yang diperoleh siswa. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa, guru 

perlu mengupayakan penggunaan model pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik bagi siswa.  

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
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Slameto (2010: 54), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua golongan, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor ada di luar individu. 

Faktor intern dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: 1) 

faktor jasmaniah yang terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh; 2) 

faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan; 3) faktor kelelahan. 

Faktor ekstern dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: 1) 

faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; 2) faktor sekolah 

yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, dan tugas rumah; 3) faktor masyarakat yang terdiri dari 

kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan 

bentuk kehidupan masyarakat. 

Faktor belajar yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar siswa, yaitu: faktor intern (ada di dalam diri 

siswa) dan faktor ekstern (ada di luar diri siswa).  

c. Prinsip-Prinsip Pengukuran Prestasi Belajar 
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Gronlund dalam Azwar (2013: 18), merumuskan beberapa 

prinsip dasar dalam pengukuran prestasi sebagai berikut : 

1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi 

secara jelas sesuai dengan tujuan istruksional. 

2) Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif 

dari hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program 

instruksional atau pengajaran. 

3) Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling 

cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai 

dengan tujuan penggunaan hasilnya. 

5) Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan 

hasil ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

6) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar 

para anak didik. 

 

 

3.   Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Kata matematika berasal dari bahasa latin mathematika yang 

mulanya diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya berhubungan pula 

dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein dan mathein 

yang artinya belajar (berfikir). Jadi, berdasarkan asal katanya, maka 

perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan 

berfikir (bernalar). 

(Suwangsih & Tiurlina, 2006: 4) menyebutkan beberapa 

pengertian matematika menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu: 

1)  Menurut James dan James (1976) yang menyebutkan bahwa 

matematika adalah ilmu logika bentuk susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya. 

Matematika dapat dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, 

analisis, dan geometri. 
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2) Menurut Jonson dan Rising (1972) yang menyebutkan bahwa 

matematika adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan 

pembuktian yang logik, matematika itu adalah bahasa, bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, 

jelas, akurat dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa 

simpul mengenai arti daripada bunyi; matematika adalah 

pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat atau teori-

teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang 

tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya; matematika adalah suatu seni, 

keindahannya terdapat pada keterurutan dan keharmonisan. 

3)  Menurut Reys (1984) Secara simpel matematika diartikan 

sebagai telaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau 

pola berfikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat. 

4) Menurut Kline, (1973) karenanya matematika bukan 

pengetahuan yang menyendiri, tetapi keberadaannya untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi dan alam. 

 

Matematika memiliki dua objek garapan yakni objek langsung 

yang terdiri dari: fakta, konsep, prinsip dan prosedur operasi. 

Sementara objek tidak langsung adalah implikasi dari proses 

pembelajaran matematika, yakni kebiasaan bekerja baik, sikap 

kemampuan mengalihgunakan cara kerja (memanipulasi dalam arti 

positif), serta membangun konsep mental (akhlak) yang baik seperti 

kejujuran. 

b. Pembelajaran matematika SD 

Pembelajaran matematika di SD selalu berbeda. Erna 

Suwangsih dan Tiurlina (2006: 25) menyebutkan ciri-ciri pembelajaran 

matematika di SD antara lain : 

1) Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral 

Pembelajaran spiral dalam pembelajaran matematika 

merupakan pendekatan dimana pembelajaran konsep atau suatu 

topik matematika selalu mengkaitkan atau menghubungkan 
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dengan topik sebelumnya. Topik baru merupakan pendalaman 

dan perluasan dari topik sebelumnya. 

2) Pembelajaran matematika bertahap 

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu 

dimulai dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep 

yang lebih sulit. Selain itu pembelajaran matematika dimulai 

dari yang konkret, ke semi konkret dan akhirnya kepada konsep 

abstrak. 

3) Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif 

Matematika merupakan ilmu induktif. Namun karena sesuai 

tahap perkembangan mental peserta didik maka pada 

pembelajaran matematika di SD digunakan pendekatan 

induktif. 

4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten 

artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu 

dengan kebenaran yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap 

benar jika didasarkan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya 

yang telah diterima kebenarannya. 

5) Pembelajaran matematika hendaknya bermakna 

Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan 

materi pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada 

hafalan. Dalam belajar bermakna aturan-aturan, sifat-sifat, dan 

dalil-dalil tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya 

aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil ditemukan oleh Peserta 

didik melalui contoh-contoh secara induktif di SD, kemudian 

dibuktikan secara deduktif pada jenjang selanjutnya. 

 

Konsep kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, 

dan pembinaan keterampilan. Meskipun tujuan akhir pembelajaran 

matematika di SD adalah agar peserta didik terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Namun, agar dapat terampil menggunakan ketrampilan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari diperlukan langkah-langkah 

yang benar dalam pembelajaran serta disesuaikan dengan kemampuan 

peserta didik. 
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c. Materi Bangun Ruang di Kelas V SD 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil materi bangun ruang 

pada kelas V semester 1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dari materi bangun ruang pada kelas V semester 1 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.2 

Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas V 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menghitung Volume 

Kubus Dan Balok Dan 

Menggunakannya  Dalam 

Pemecahan Masalah 

 

 

4.1. Menghitung volume kubus 

dan balok 

4.2.  Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan volume 

kubus dan balok 

 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas 

dapat diketahui bahwa materi yang akan dijadikan bahan penelitian 

adalah materi geometri dengan kompetensi dasar menghitung volume 

kubus dan balok dan  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok. Materi menghitung volume kubus dan balok 

mengkaji mengenai cara menemukan volume kubus dan balok.  Materi 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan 

balok mengkaji tentang menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan 

dengan volume kubus dan balok. 
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4.   Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative Learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu 

satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin 

mengemukakan “in cooperative learning methods, students work 

together in four member teams to master material initially presented 

by teacher”. Dari uraian tersebut dikemukakan bahwa cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan 

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

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar (Isjoni, 2010: 15).  

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru. Secara umum pembelajaran koopertif dianggap 

lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud )Suprijono 2014: 54). 

a. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Rusman (2014: 211) terdapat enam langkah utama 

atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif yaitu: 
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1)  Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

2) Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

3) Mengorganisir siswa ke dalam kelompok kooperatif  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efisien. 

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka. 

5) Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya. 

6) Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok 

 

b. Think Pair Share (TPS) 

1) Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)  

Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. Trianto (2009: 81) menyebutkan bahwa strategi 

Think Pair Share atau berpikir, berpasangan, dan berbagi adalah 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola pikir siswa. Strategi Think Pair Share ini 

berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. 

Pengertian pembelajaran kooperatif berbeda dengan Lyman 

dalam Trianto (2009: 81) yang menyatakan bahwa Think Pair 

Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 
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suasana pola diskusi kelas. Asumsinya bahwa semua resitasi atau 

diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas 

secara keseluruhan, dan proses prosedur  yang yang digunakan 

dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir, untuk merespon dan saling membantu. 

2) Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share memiliki 

langkah-langkah dalam pembelajarannya. Menurut Suprijono 

(2014: 110) langkah-langkah pembelajarannya yaitu: 

a) Thingking 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan 

pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk 

dipikirkan oleh siswa. Guru memberi kesempatan kepada 

mereka memikirkan jawabannya. 

b) Pairing 

Pada tahap ini meminta siswa untuk berpasang-pasangan. 

Beri kesempatan pada pasangan-pasangan itu untuk 

berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam 

makna dari jawaban yang telah dipikirkannya dengan 

pasangannya. 

c) Sharing 

Dalam kegiatan ini diharapkan ini terjadi tanya jawab yang 

menjawab pada pengkontruksian pengetahuan secara 

integratif. Siswa dapat menemukan struktur dari 

pengetahuan yang dipelajarinya. 
 

 

3)   Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share memiliki 

kelebihan-kelebihan. Kelebihan pembelajaran Think Pair Share 

menurut Lie (2010: 46) yaitu: 

a) Meningkatkan partisipasi siswa 

b) Cocok untuk tugas sederhana 
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c) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-

masing anggota kelompok 

d) Interaksi lebih mudah 

e) Lebih mudah dan cepat membentuknya 

 

4)   Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Pembelajaran koopertif tipe Think Pair Share tidak hanya 

memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  menurut Lie 

(2010: 46) yaitu: 

a) Banyak kelompok yang perlu dimonitor 

b) Lebih sedikit ide yang muncul 

c) Jika ada perselisihan tidak ada penengah 

 

Berdasarkan kekurangan di atas, tim peneliti memberikan 

solusi untuk menutupi kekurangan dari model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share yaitu ketika proses pembelajaran 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

ide atau pendapat lain untuk bisa saling bertukar pendapat dengan 

siswa yang lainnya.  

Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran kooperatif memiliki 

kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka guru harus 

mampu mengoptimalkan kelebihan dan kekurangan dalam 

pembelajaran agar pembelajaran dapat secara optimal. Model 

pembelajaran ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul 

dikelas yang berkaitan dengan tanggung jawab, karena 

pembelajaran Think Pair Share ini melatih siswa untuk 

mengungkapkan pendapat dan berbicara didepan kelas. Strategi ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. 
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F. Penelitian yang Relevan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raditya, dkk (2015) dalam e- 

jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

Terhadap Hasil Belajar IPA  Siswa Kelas VI SD Gugus Letda Made Putra 

Kecamatan Denpasar Utara Tahun Ajaran 2014/2015”, dalam  kesimpulannya 

menyatakan bahwa model pembelajaran TPS berpengaruh signifikan terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas VI SD Gugus Letda Made Putra Tahun Ajaran 

2014/2015 

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Musliy (2016) 

dalam Jurnal Humanika dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Matematika SD Negeri 22 Wakorsel”, 

dalam kesimpulannya bahwa model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair 

Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Wakorsel pada materi jarak dan kecepatan.  

 

G. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal siswa kelas V B SD Negeri 1 Kedungbanteng sebagian 

siswa masih kurang bertanggungjawab, diantaranya  siswa ada yang 

mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu, dan tidak mengerjakan tugas sama 

sekali dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sebanyak 14 siswa dari 23 

siswa ada yang bercerita sendiri dengan teman sebangkunya, bermalas-

malasan di mejanya dan membuat gaduh di kelas. Dari hasil wawancara 
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dengan guru kelas V B SD Negeri 1 Kedungbanteng, kurangnya rasa 

tanggung jawab siswa merupakan kendala utama yang memunculkan 

kendala-kendala lain seperti siswa kurang fokus dalam belajar, jarang untuk 

bertanya, sibuk bercerita dengan teman sebangkunya, dan tidak 

memperhatikan penjelasan materi oleh guru. Kurangnya tanggung jawab 

siswa berpengaruh pada prestasi belajar siswa yang dapat dilihat dari nilai 

Ulangan Tengah Semester I pada mata pelajaran matematika tahun ajaran 

2016-2017. Hasilnya menunjukkan masih banyak siswa yang belum 

mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Dari 23 siswa, yang 

mencapai nilai KKM hanya sebanyak 43,48 % yaitu 10 siswa dan 56,52% 

yaitu 13 siswa belum mencapai nilai KKM.      

Berdasarkan kondisi awal di atas, maka perlu dilakukan tindakan 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

Tindakan dilaksanakan selama dua siklus. Jika belum mencapai indikator 

keberhasilan  yang telah ditentukan, dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share diharapkan 

dapat meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar matematika siswa. 

Model Pembelajaran ini memungkinkan siswa lebih mudah memahami materi 

ajar yang disampaikan, dikarenakan pembelajaran yang disampaikan akan 

lebih bermakna. Model ini lebih menekankan pada aspek kecepatan berpikir, 

ketelitian, konsep, dan sikap. Untuk memberikan penjelasan dapat dilihat 

pada gambar 2.2 berikut 
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dasar teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka 

berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share  di kelas V B SD Negeri 

1 Kedungbanteng dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. 

2. Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share  di kelas V B SD Negeri 

1 Kedungbanteng dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

 

 

Kondisi  akhir: melalui penerpan model pembelajaran  think 

pair share dapat meningkatkan tanggung jawab  dan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

Kondisi awal: siswa ada yang 
mengerjakan tugasnya tidak tepat 
waktu, dan tidak mengerjakan tugas 
sama sekali. dalam mengikuti 
pembelajaran di kelas. Sebanyak 

Tindakan 

Siklus 1: Guru menerapkan 

model pembelajaran think pair 

share 

Siklus 2: Guru menerapkan 

model pembelajaran think pair 

share 
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