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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Pembelajaran IPA Terpadu 

2.1.1.1.   Pengertian Pembelajaran IPA Terpadu 

Pembelajaran terpadu merujuk pada dua pengertian yaitu sebagai berikut : a) 

pembelajaran terpadu sebagai bentuk aktivitas belajar mengajar yang secara struktur 

sama dengan program satuan pembelajaran untuk satu pokok bahasan/ materi pokok 

dalam silabus, hanya muatan materinya dan konteknya berbeda, yaitu berasal dari 

beberapa pokok bahasan untuk satu mata pelajaran atau bahkan antar pokok bahasan 

dari dua atau lebih mata pelajaran; b) pembelajaran terpadu berfungsi sebagai wadah, 

ajang atau muara penyatu paduan konsep-konsep yang dikandung beberapa pokok 

bahasan atau beberapa mata pelajaran yang seharusnya memiliki keterkaitan dan 

keterpaduan pemahamamnya (Sukma, 2001, h. 24). 

 

“Menurut Fogarty pembelajaran terpadu meliputi pembelajaran terpadu dalam 

satu disiplin ilmu, terpadu antar mata pelajaran serta terpadu dalam dan lintas peserta 

didik.” (Forgaty, 2017, h. 12).   

Pembelajaran terpadu yang dijelaskan oleh Abdul Gofur dikatakan sebagai 

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman bermakna untuk siswa. Sugianto berpendapat bahwa 

pembelajaran terpadu memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok 

aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik. 

Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok 

bahasan (Abdul, 2018, h. 48). 



 

10 
 

Lain halnya dengan pendapat Beans dalam Sarwiji Suwandi bahwa istilah 

pembelajaran terpadu berasal dari kata “integrated teaching and learning” atau 

“integrated curiculum approach”. Konsep ini dikemukakan oleh John Dewey 

dalam Sarwiji Suwandi sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan 

pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya.pembelajaran 

terpadu merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang secara 

sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar 

mata pelajaran dan memiliki beberapa ciri: “(a) berpusat pada siswa (student 

centered); (b) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman 

langsung; dan (c) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas” (Sarwiji, 2006, 

h. 231). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa pokok 

bahasan dalam satu disiplin atau antar disiplin ilmu bersifat holistik, bermakna, 

dan autentik, berpusat pada peserta didik dan mengutamakan pembelajaran 

melalui pengalaman langsung. Melalui pembelajaran terpadu peserta didik akan 

mempelajari konsep yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan 

membedakannya dengan konsep lain yang sudah dipahami yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik (Sarwiji, 2006, h. 231). 

2.1.1.2.  Karakteristik Pembelajaran IPA Terpadu 

Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, menuliskan beberapa karakteristik 

pembelajaran terpadu, antara lain:  

(a) holistik, yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk 
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memahami suatu peristiwa dari beberapa sisi; (b) bermakna yaitu keterkaitan 

antara konsep yang dipelajari dan diharapkan mampu diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; (c) aktif yaitu siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat memotivasi anak dalam belajar (Depdiknas, 2006, h. 82). 

 

2.1.1.3.  Landasan Filosofi Pembelajaran IPA Terpadu 

Pembelajaran terpadu berlandaskan filosofi progresivisme, kontruktivisme, 

Developmentally Aprropriate Practice (DAP), landasan normatif dan landasan 

praktis. Progresivisme, menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung 

secara alami dan bukan artifisial. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah pada 

umumnya tidak seperti keadaan di atas sehingga tidak memberikan makna. 

Kontruktivisme, menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu 

dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. 

Berkaitan dengan hakikat belajar dan pembelajaran IPA konstruktivisme 

memiliki pandangan dalam kaitannya dengan pengalaman belajar. Pertama, 

belajar IPA adalah menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas 

kolaboratif dan reflektif serta interpretasi. Kedua, mengajar IPA adalah menata 

lingkungan agar siswa termotivasi dalam menggali makna serta menghargai 

ketidakmenentuan. Ketiga, siswa akan memiliki pemahaman yang berbeda 

terahadap lingkungan tergantung pada pengalamannya dan perspektif yang 

dipakai dalam menginterprestasikannya (Slavin, 1994, h. 2-3). 

Landasan Developmentally Aprropriate Practice (DAP) memberikan acuan 

bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu 

yang meliputi perkembangan kognisi, emosi, minat dan bakat. Landasan normatif 

menghendaki pembelajaran terpadu dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal 

yang ingin dicapai oleh tujuan pembelajaran. Landasan praktis mengharapkan 
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bahwa pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi praktis yang berpengaruh terhadap hasil yang optimal. 

2.1.2.   Hasil Belajar 

2.1.2.1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya 

penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga kebiasaan, persepsi, 

kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-

cita, keinginan dan harapan. Hasil belajar dapat terlihat dari terjadinya perubahan 

dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Misalnya pemuasan 

kebutuhan masyaratkat dan pribadi secara utuh (Rusman, 2013, 123). 

 Hasil belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta 

didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi 

setelah mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu (Suharsimi, 2004, 

h. 269).  Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh 

kemampun sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan (Wina, 2008, h. 13). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar  

adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai sejumlah materi pelajaran 

yang telah diajarkan guru kepada perserta didik terhadap tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan setelah peserta didik mengalami proses belajar mengajar di 

sekolah dalam bentuk nilai atau angka-angka. 
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2.1.2.2.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dicapai peserta didik melalui usaha-usaha sebagai 

perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik,  

sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara optimal. Hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik tidak sama karena ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilannya dalam proses belajar.  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi: faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor intern dikelompokan menjadi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu. 

Faktor ekstern meliputi : faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat 

(Slameto, 2010, h. 54-70). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa secara 

garis besar terbagi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal (Alisuf, 2010, h. 

59-60). 

2.1.2.2.1. Faktor internal siswa 

1. Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik, serta 

kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan pendengaran.  

2. Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi, dan 

kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, 

berpikir dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki. 
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2.1.2.2.2. Faktor-faktor eksternal siswa 

1. Faktor lingkungan siswa, faktor ini terbagi dua, yaitu pertama, faktor 

lingkungan alam atau non sosial seperti keadaan suhu, kelembaban udara, 

waktu (pagi, siang, sore, malam), letak madrasah, dan sebagainya. Kedua, 

faktor lingkungan sosial seperti manusia dan budayanya. 

2. Faktor instrumental, yang termasuk faktor instrumental antara lain gedung atau 

sarana fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media pembelajaran, guru, 

dan kurikulum atau materi pelajaran serta strategi pembelajaran. Berdasarkan 

uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri (internal) 

yang meliputi fisiologis (jasmani) dan psikologis. Faktor yang bersumber dari 

luar dirinya (eksternal) meliputi sosial dan non sosial. 

2.1.3. Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

2.1.3.1.  Pengertian Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. 

Ada pula yang mengemukakan beberapa pendapat mengenai pembelajaran 

dengan model Think Pair Share (TPS) diantaranya yakni Frank Lyman dan 

kolagennya di Universitas Maryland dalam Andres menyatakan bahwa 

pembelajaran TPS merupakan cara yang efektif untuk membuat variasi suasana 

pola diskusi kelas, dimana prosedur yang digunakan dalam TPS dapat memberi 

siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu (Pintor, 

2014, h. 146). 

 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki prosedur yang ditetapkan secara 

eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan 
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saling membantu dengan sesama temannya. Model pembelajaran ini dapat 

memberdayakan kemampuan berpikir siswa yang diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan kecakapan akademiknya. Siswa dilatih bernalar dan dapat 

berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Guru juga 

memberikan kesempatan siswa untuk menjawab dengan asumsi pemikirannya 

sendiri, kemudian berpasangan untuk mendiskusikan hasil jawabannya kepada 

teman sekelas untuk dapat didiskusikan dan dicari pemecahannya bersama-sama 

sehingga terbentuk suatu konsep yang saling mempengaruhi diantara siswa 

dengan siswa lainnya (Maria, 2015, h. 2). 

Semakin banyak interaksi yang terjalin oleh peserta didik dalam berfikir dan 

menjawab berarti tingkat pengetahuan peserta didik lebih tinggi, sehingga jika 

peserta didik dapat berinteraksi, berfikir dan menjawab dengan baik diharapkan 

hasil belajar yang dicapai akan lebih meningkat (Nurhaeda, 2016, h. 42). 

2.1.3.2.  Tahap-tahap Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Think Pair Share memiliki prosedur yang secara eksplisit memberi waktu 

siswa untuk berfikir, menjawab, saling membantu satu sama lain. Dengan 

demikian, diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan, dan 

saling bergantung pada kelompok kecil yang kooperatif. 

Tahap-tahap model pembelajaran Think Pair Share sebagai berikut: 

1. Think (berpikir) 

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi 

pelajaran. Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru mengemukakan 

pertanyaan yang menggalakkan berpikir ke seluruh kelas. Pertanyaan ini 
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hendaknya berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan dijawab dengan 

berbagai macam jawaban. 

2. Pairs (berpasangan) 

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu. Guru meminta kepada siswa 

untuk berpasangan dan mulai memikirkan pertanyaan atau masalah yang 

diberikan guru dalam waktu tertentu. Lamanya waktu ditetapkan berdasarkan 

pemahaman guru terhadap siswanya, sifat pertanyaannya dan jadwal 

pembelajaran. Siswa disarankan untuk menulis jawaban atau pemecahan 

masalah hasil pemikirannya.  

3. Share (berbagi) 

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau berdua maju 

bersama untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas. Pada tahap 

terakhir ini siswa seluruh kelas akan memperoleh keuntungan dalam bentuk 

mendengarkan berbagai ungkapan mengenai konsep yang sama dinyatakan 

dengan cara yang berbeda oleh individu yang berbeda (Dwi, 2017, h. 330). 

2.1.3.3. Kelebihan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

1. Siswa secara mandiri berpikir atau memecahkan masalah dengan tenang, 

kemudian berpasangan dan berbagi pemikiran atau solusi. 

2. Setiap siswa disiapkan untuk kegiatan kolaboratif; bekerja dengan pasangan, 

mengumpulkan gagasan, dan berbagi pemikiran atau solusi mereka dengan 

seluruh rekan. Secara tidak langsung, teknik ini membiarkan kelompok belajar 

dari satu sama lain. 
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3. Pada tahap konstruksi pengetahuan, para siswa akan menemukan apa yang 

mereka lakukan.  

4. Guru memiliki waktu untuk berpikir dengan baik dan lebih cenderung 

mendorong elaborasi jawaban asli dan mengajukan pertanyaan yang lebih 

kompleks. 

5. Meningkatkan keterampilan komunikasi lisan siswa karena memiliki waktu 

yang cukup untuk mendiskusikan ide-ide mereka satu sama lain dan karena itu, 

tanggapan yang diterima lebih sering berupa intelektual singkat karena siswa 

memiliki  kesempatan untuk mereflesikan ide-ide mereka. 

6. Ada pergeseran positif dalam tingkat pemahaman, kesadaran dan penggunaan 

strategi pemahaman, aspek bahasa lisan dan sikap (Rudiyanto, 2013, h. 2). 

2.1.3.4. Kelemahan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

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

2. Lebih sedikit ide yang masuk. 

3. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang 

bersangkutan sehingga banyak kelompok yang melapor dan dimonitori. 

4. Jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok, karena 

ada satu siswa yang tidak mempunyai pasangan. 

5. Menggantungkan pada pasangan (Riska, 2017, h. 113). 

2.1.4. Penelitian Relevan 

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan adapun 
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beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan 

No 
Hasil Penelitian 

Relevan 
Perbedaan Persamaan 

1 

Pintor Simamora dan 

Asmidar Dalimunthe 

(2014) dalam 

penelitiannya tentang 

“Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Think Pair Share 

(TPS) Berbantuan 

Peta Konsep 

Terhadap Hasil 

Belajar Fisika Siswa” 

(Pintor, 2014). 

 

Adapun perbedaannya 

adalah Pintor Simamora 

dan Asmidar 

Dalimunthe meneliti 

pengaruh model 

pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share 

(TPS) berbantuan peta 

konsep terhadap hasil 

belajar fisika siswa, 

sedangkan peneliti 

meneliti pengaruh 

model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

terhadap hasil belajar 

siswa pada mata 

pelajaran IPA Terpadu  

 

Adapun persamaannya 

adalah, Pintor Simamora, 

Asmidar Dalimunthe dan 

peneliti sama-sama 

meneliti pengaruh 

menggunakan model 

pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) terhadap 

hasil belajar siswa, dan 

hasil penelitiannya sama-

sama membuktikan 

bahwa model Think Pair 

Share (TPS) menunjukkan 

ada pengaruh model 

pembelajaran Think Pair 

Share terhadap hasil 

belajar siswa  

2 

Nurhaeda dkk. (2016) 

dalam penelitiannya 

tentang “Pengaruh 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Think Pair Share dan 

Gaya Kognitif 

Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran 

Biologi Kelas XI IPA 

MAN 2 Model Palu.” 

(Nurhaeda, 2016). 

Adapun perbedaannya 

adalah Nurhaeda dkk. 

meneliti pengaruh 

model pembelajaran 

kooperatif Tipe Think 

Pair Share dan gaya 

kognitif terhadap hasil 

belajar siswa pada mata 

pelajaran biologi kelas 

XI IPA MAN 2 Model 

Palu, sedangkan penulis 

meneliti pengaruh 

model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

terhadap hasil belajar 

siswa pada mata 

pelajaran IPA Terpadu. 

 

Adapun persamaannya 

adalah, Nurhaeda dkk. 

dan peneliti sama-sama 

meneliti pengaruh 

menggunakan model 

pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) terhadap 

hasil belajar siswa, dan 

hasil penelitiannya sama-

sama membuktikan 

bahwa model Think Pair 

Share (TPS) menunjukkan 

ada pengaruh model 

pembelajaran Think Pair 

Share terhadap hasil 

belajar siswa. Secara 

terkhusus penelitian 

nurhaeda dkk. Model 

pembelajaran TPS baik 

diterapkan pada materi 

sistem pernapasan 
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3 

Ni Kadek Afri 

Ariantini dkk. (2017) 

dalam penelitiannya 

tentang “Pengaruh 

Model Pembelajaran 

Think Pair Share 

Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa 

Kelas V SD Gugus II 

Kecamatan Melaya.” 

(Ni Kadek, 2017). 

Adapun perbedaannya 

Ni Kadek Afri Ariantini 

meneliti pengaruh 

model pembelajaran 

Think Pair Share 

terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD 

gugus II kecamatan 

melaya, sedangkan 

penulis meneliti 

pengaruh model 

pembelajaran (TPS) 

terhadap hasil belajar 

siswa pada mata 

pelajaran IPA terpadu  

Adapun persamaannya 

adalah Ni Kadek Afri 

Ariantini dan penulis 

sama-sama menggunakan 

model pembelajaran TPS 

untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dalam 

penelitiannya 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, ada aspek-aspek 

tertentu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada model 

yang digunakan yang membahas tentang model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) dan hasil belajar. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi 

yang diteliti karena rumusan masalah yang diteliti dalam proposal penelitian ini 

berbeda dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian sebelumnya. 

2.1.5. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa dimana 

setiap kegiatan dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas, dalam hal ini hasil 

belajar yang meliputi keaktifan, keterampilan proses, motivasi, dan prestasi 

belajar. Hasil belajar merupakan hasil akhir setelah mengalami proses belajar, 

perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Dalam proses mengajar, siswa mengalami pengalaman belajar, kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalam belajar tersebut 

merupakan hasil belajar. Hasil belajar diketahui setelah siswa mengerjakan tes 
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yang diberikan ketika materi pembelajaran terselesaikan (Anggraini, 2017, h. 710-

711). 

Hasil belajar yang dimaksud adalah perolehan skor pada mata pelajaran 

IPA aspek kognitif atau pengetahuan. Pada kelas VIII MTsN 1 Kendari  diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

IPA masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan guru 

dan kurangnya pemafaatan media pembelajaran sebagai sarana pendukung dalam 

proses mengajar. Akibatnya pembelajaran berlangsung monoton dan 

menimbulkan kejenuhan dan kurang termotivasi untuk belajar karena siswa hanya 

menerima pengetahuan saja tanpa berbuat. Oleh sebab itu perlu adanya 

penggunaaan model pembelajaran dan media yang bervariasi sehingga dapat 

mengurangi kejenuhan dan suasana yang monoton dalam proses belajar.  

Satu diantara model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam 

menyampaikan pelajaran IPA adalah model Think Pair Share (TPS), dengan 

alasan bahwa model ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat secara aktif dalam kegiatan memecahkan masalah. Kegiatan memecahkan 

masalah tersebut dilakukan melalui berkerja saling membantu dalam kelompok 

kecil (2-6 anggota) dan lebih dirincikan oleh penghargaan kooperatif dari pada 

penghargaan individual.  

Berdasarkan penelitian yang relevan, diperoleh kesimpulan bahwa model 

Think Pair Share (TPS) berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Peneliti 

berasumsi bahwa masalah dalam pembelajaran IPA akan menarik apabila 
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dipecahkan dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS). Penerapan 

proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dari kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan dengan menerapkan model Think Pair Share (TPS), sedangkan 

kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Kemudian diakhir pembelajaran, 

siswa diberikan soal post-test. Pemberian perlakuan berupa model Think Pair 

Share (TPS) di kelas eksperimen diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

perolehan nilai post-test hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 

kelas kontrol. Sehingga diperoleh kerangka pikir seperti Gambar 2.1 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.1.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran  

Think Pair Share (TPS) berpengaruh baik terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

di MTsN 1 Kendari.  

Tindakan

Kondisi 

Awal

Kondisi 

Akhir

Guru dalam 

pembelajaran IPA 
Terpadu masih 

menggunakan strategi 
konvensional dengan 

ceramah. 

Guru dalam 

pembelajaran IPA 
Terpadu menerapkan 

Model Pembelajaran 
Think Pair Share (TPS)

Siswa cepat bosan dan 

tidak tertarik ketika 
pembelajaran 

berlangsung, aktivitas 
belajar siswa rendah, 

hasil belajar juga 
rendah.

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA 

Terpadu meningkat

Diharapkan dengan 

menerapkan model 
pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) aktivitas dan 
hasil belajar siswa 

meningkat.
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