
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pembelajaran di SD ada beberapa mata pelajaran yang wajib diajarkan 

salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial yang dikenal dengan istilah 

social studies. Sementara Sumantri (2001: 89) mengemukakan bahwa IPS 

merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat 

ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu pendidikan. 

IPS merupakan satu kesatuan sub-disiplin ilmu yang tidak dapat berdiri 

sendiri. Menurut Kosasih dalam Yaba (2006: 5) menyatakan bahwa IPS 

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan 

dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah 

berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk dijadikan 

program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

Charles R. Keller dalam Sapriya, dkk. (2009: 6) mengartikan IPS 

sebagai suatu paduan daripada sejumlah ilmu-ilmu sosial dan ilmu 

lainnya yang tidak terikat oleh ketentuan disiplin/struktur ilmu tertentu 

melainkan bertautan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang 

terencana dan sistematis untuk kepentingan program pengajaran 

sekolah dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan dan memajukan 

hubungan-hubungan kemanusiaan kemasyarakatan. 

 



9 
 

 

Berdasarkan  penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri. IPS memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang 

ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip 

pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat 

persekolahan. 

 

2. Tujuan IPS 

Setiap bidang pembelajaran memiliki tujuan pencapaian dalam 

kegiatan pembelajaran, tidak terkecuali mata pelajaran IPS. Tujuan mata 

pelajaran IPS adalah meningkatkan keterampilan sosial individu peserta 

didik dan keterampilan bermasyarakat.  

Berdasarkan KTSP 2006 mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa  

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

Alma, dkk. (2010: 6) mengemukakan bahwa tujuan utama IPS 

ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat.  

 

Lebih lanjut Sapriya (2009: 12) mengemukakan IPS di tingkat 

sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta 

didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), 
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keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat 

digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi 

atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi 

warga negara yang baik. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti  

menyimpulkan bahwa  tujuan IPS adalah  untuk mempersiapkan siswa 

sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values). Selain itu IPS 

memiliki tujuan untuk  membekali  siswa  dengan  beberapa  kemampuan 

di antaranya: (a) mengenal konsep-konsep kehidupan masyarakat, (b) 

memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis, (c) memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial, dan (d) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tingkatan lokal nasional 

dan global. Kemampuan yang diberikan kepada siswa adalah untuk 

mempersiapkan  dirinya  dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

3. Karakteristik IPS 

Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik masing-masing, begitu 

pula pada mata pelajaran IPS. Kosasih (2006: 8) mengemukakan bahwa 

karakteristik dan sifat utama dari pembelajaran IPS yaitu: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau 

sebaliknya (menelaah fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang 

disiplin ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif (meluas/dari 

berbagai ilmu sosial dan lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu 

secara terintegrasi terpadu) digunakan untuk menelaah satu 

masalah/tema/topik. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inkuiri 

agar siswa mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional dan 

analitis. 
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d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial 

dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada 

kehidupan di masa depan baik dari lingkungan fisik/alam maupun 

budayanya. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat 

labil (mudah berubah), sehingga titik berat pembelajaran adalah 

terjadinya proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri 

siswa agar siswa memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk 

menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakatnya. 

f. IPS mengutamakan hal-hal, arti dan penghayatan hubungan 

antarmanusia yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, 

juga nilai dan keterampilannya. 

h. Berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui 

program maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan 

minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat 

dengan kehidupannya. 

i. Dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan 

pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

 

B. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia sejak 

dilahirkan di dunia dan sepanjang  hayatnya untuk  memperbaiki dirinya. 

Banyak teori tentang belajar yang dikembangkan oleh para ahli, di 

antaranya ada tiga kategori utama mengenai teori-teori belajar, yaitu teori 

belajar behaviorisme,  teori belajar kognitivisme, dan  teori belajar 

konstruktivisme.  

Menurut Abidin, (2012: 11) salah satu teori belajar yang banyak 

menjadi perbincangan saat ini adalah teori belajar konstruktivisme. Hal 

ini dikarenakan perkembangan terakhir dalam pendidikan saat ini, 

banyak bermuara pada penerapan berbagai strategi pembelajaran yang 

berorientasi pembelajar (Student-centered Learning Strategies), 

dengan ciri-ciri, yaitu: (a) belajar aktif, (b)  belajar mandiri, (c) belajar 

kooperatif dan kolaborati, dan (d)   generative learning. Serta  

berbagai model pembelajaran kognitif, yaitu (a) problem based 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-teori-belajar/
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learning, (b) discovery learning, dan (c)  cognitive strategies. 

Semuanya itu didasarkan pada teori belajar atau aliran filsafat 

konstruktivisme. 

 

Budiningsih (2005: 58) mengemukakan bahwa belajar menurut 

pandangan konstruktivistik merupakan suatu proses pembentukan 

pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh pembelajar, siswa 

harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan 

memberi makna  tentang hal-hal yang harus dipelajari. 

Daryanto (2010: 2) mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pengalaman seseorang 

dalam interaksinya dengan lingkungan harus terus ditingkatkan agar 

terjadi perubahan yang lebih baik lagi.  

Sedangkan Sagala (2010: 37) mendefinisikan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Belajar akan membawa  

kepada perubahan tingkah laku, kecakapan baru dan merupakan hasil dari 

usaha yang disengaja. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses pembentukan pengetahuan dan perubahan tingkah laku 

individu yang baru sebagai hasil pengalaman yang diperoleh dari interaksi 

dengan lingkungan. Selama pembentukan pengetahuan dan perubahan 

tingkah yang baru pada individu melalui interaksi dengan lingkungan,  
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siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif  berpikir, menyusun konsep 

dan memberi makna  tentang hal-hal yang harus dipelajari. 

2. Aktivitas Belajar 

 

Aktivitas berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Aktivitas harus 

melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun 

rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara 

cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik (Hanafiah & Suhana, 2010: 23). Lebih 

lanjut Kunandar (2010: 277) mengemukakan aktivitas belajar yaitu 

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas 

dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.  

Rohani (2006: 6) menjelaskan bahwa seluruh peranan dan kemauan 

dikerahkan supaya daya ingat tetap aktif untuk mendapatkan hasil belajar 

yang optimal sekaligus mengikuti proses pembelajaran secara aktif. Siswa 

mendengar, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan sebagainya. 

Kegiatan/keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan yang tampak yaitu saat 

peserta didik melakukan percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-

lain. Sedangkan kegiatan psikis tampak bila siswa sedang mengamati 

dengan teliti, memecahkan dengan persoalan, mengambil keputusan dan 

sebagainya. 

Memperhatikan penjelasan guru, bertanya pada guru, menjawab 

pertanyaan dari guru, memberikan pendapat, antusias dalam mengikuti 



14 
 

 

semua tahapan pembelajaran berbasis  pair check, kerja sama dalam 

kegiatan diskusi kelompok, tidak mengganggu teman, dan menyimpulkan 

pembelajaran bersama dengan guru. Berdasarkan beberapa pengertian 

aktivitas belajar menurut para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan kegiatan siswa yang bersifat fisik maupun 

mental baik sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas selama proses 

pembelajaran, kegiatan tersebut guna menunjang keberhasilan belajar dan 

untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mengalami 

proses belajar. Sebagaimana Sudjana dalam Kunandar (2010: 276) 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan suatu akibat dari proses 

belajar dengan menggunakan alat pengukuran berupa tes yang disusun 

secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

Kemudian Nashar (2004: 77) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

Bloom dalam Sudjana (2010: 22) merumuskan hasil belajar sebagai 

perubahan tingkah laku yang meliputi domain (ranah) kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual, ranah afektif berkenaan dengan sikap dan ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Perubahan dapat diartikan dari tidak tahu 

menjadi tahu, tidak sopan menjadi sopan dan sebagainya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa hasil belajar yaitu hasil yang diperoleh siswa 

setelah mengalami proses pembelajaran, dan kemampuan siswa yang 
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diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Anak mengalami perubahan baik 

di bidang afektif, kognitif, dan psikomotorik. 

 

C. Pengertian Model Pembelajaran 

Tingkat keberhasilan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat 

dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran. Menurut Hanafiah dan 

Suhana (2010: 41) model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan 

dalam rangka mengetahui perubahan perilaku peserta didik secara adaptif 

maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya 

belajar peserta didik dan gaya mengajar guru. Kemudian dijelaskan lebih 

lanjut oleh Komalasari (2010: 57) yang  mendefinisikan bahwa model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selanjutnya 

Chauham dalam Wahab (2008: 52) mendefinisikan bahwa model mengajar 

merupakan sebuah perencanaan pembelajaran yang menggambarkan proses 

yang ditempuh pada proses pembelajaran agar dicapai perubahan spesifik pada 

perilaku siswa seperti yang diharapkan. 

Isjoni (2011: 5) mengemukakan bahwa perkembangan model 

pembelajaran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Sejalan 

dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, salah satu model 

pembelajaran yang kini banyak mendapat respon adalah model pembelajaran 

cooperative atau cooperative learning. 

Berdasarkan beberapa pengertian model pembelajaran para ahli  di atas, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan salah 

satu pendekatan perencanaan pembelajaran yang disajikan secara khas oleh 
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guru dalam pembelajaran, sedapat mungkin harus dicapai. Perubahan spesifik 

pada perilaku siswa, seperti yang diharapkan. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat mengubah perilaku siswa dan banyak mendapat respon adalah 

model cooperative learning. 

 

D. Pengertian Cooperative Learning 

Model pembelajaran memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah 

cooperative learning. Menurut Isjoni (2007: 15) 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. Kemudian Anitah, dkk. (2009: 3.7) mengemukakan bahwa cooperative 

learning adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga 

siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan 

juga anggota yang lain. 

Slavin dalam Solihatin & Raharjo (2009: 4) mengemukakan bahwa 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 4-6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat 

heterogen. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rusman (2011: 203) 

bahwa cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan cooperative learning yaitu 
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suatu model pembelajaran yang dalam proses pelaksanaan pembelajarannya 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil 

tersebut terdiri dari 4-6 orang siswa untuk memaksimalkan kegiatan 

belajarnya sendiri dan juga anggota yang lain dengan struktur kelompok yang 

heterogen. 

 

E. Tujuan Cooperative Learning 

Setiap model pembelajaran memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Begitu 

pula dengan model cooperative learning. Martati (2010: 15) mengemukakan 

tiga tujuan cooperative learning,  yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademis yang penting, toleransi dan penerimaan yang lebih luas 

terhadap orang-orang yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, atau 

kemampuannya dan mengajarkan keterampilan kerja sama dan berkolaborasi 

kepada siswa. 

Menurut Sharan dalam Isjoni (2007: 21), siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran cooperative akan memiliki motivasi yang tinggi karena 

didorong dan didukung dari rekan sebaya. Sedangkan menurut Johnson dalam 

Isjoni (2007: 23-24) pembelajaran cooperative juga menghasilkan 

peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar 

menggunakan sopan santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap 

terhadap sekolah dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta 

membantu siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga tujuan 

cooperative learning. Ketiga tujuan tersebut yaitu meningkatkan kinerja 
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siswa, toleransi dan penerimaan antarsesama manusia, serta mengajarkan 

keterampilan kerja sama. 

F. Jenis-jenis Cooperative Learning 

Pembelajaran cooperative memiliki berbagai jenis, yang dibedakan 

berdasarkan cara kerja pembelajaran secara berkelompok. Salah satu dari 

beberapa jenis model cooperative learning adalah model cooperative learning 

tipe pair check. Selain model cooperative learning tipe pair check ada 

beberapa jenis model cooperative learning yaitu seperti yang dijelaskan oleh       

Isjoni (2007: 51) bahwa dalam model cooperative learning terdapat beberapa 

variasi jenis-jenis model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam propses 

pembelajaran, di antaranya (a) Student Team Achiement Division (STAD), (b) 

Teams Games Tournament (TGT), (c) Jigsaw, (d) Team Assisted 

Individualization (TAI) dan (e) Pair Check. Sedangkan menurut Suprijono 

(2013: 89) jenis-jenis cooperative learning di antaranya (a) Jigsaw, (b) Think 

Pair Share, (c) Number Head Together, (d) Group Instigation, (e) Pair Check 

dan (f) Two Stay Two Stray. 

Peneliti memilih model pembelajaran cooperative tipe pair check, karena 

model pembelajaran ini dipandang sangat tepat untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, agar guru dan siswa merasakan 

kemudahan dalam proses pembelajaran. Aktivitas dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat dengan baik. 
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G. Model Cooperative Learning Tipe Pair Check 

1. Pengertian Pair Check 

Model cooperative learning tipe pair check merupakan model 

pembelajaran berkelompok yang saling berpasangan. Model ini 

menerapkan pembelajaran cooperative yang menuntut kemandirian dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Model ini juga melatih 

tanggung jawab sosial siswa, kerja sama, dan kemampuan memberi 

penilaian (Huda, 2013: 14). 

Model pembelajaran cooperative tipe pair check adalah modifikasi 

dari tipe think pairs share, di mana penekanan pembelajaran ada pada saat 

siswa diminta untuk saling cek jawaban atau tanggapan terhadap 

pertanyaan guru saat berada dalam pasangan (Faiq, 2013.http:// 

penelitiantindakankelas.blogspot.com).  

Peneliti menyimpulkan bahwa model cooperative learning tipe pair 

check adalah model pembelajaran berkelompok, yang saling berpasangan. 

Model ini menerapkan pembelajaran cooperative yang menuntut 

kemandirian dan kemampuan siswa dalam mengecek jawaban, serta 

melatih tanggung jawab sosial siswa, kerja sama, dan kemampuan 

memberi penilaian. 

 

2. Langkah-langkah Pair Check 

Menurut Huda (2013: 211) Langkah-langkah rinci penerapan model 

pair check adalah sebagai berikut. 

a. Guru menjelaskan konsep. 

b. Siswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari enam 

orang. Dalam satu tim ada tiga pasangan. Setiap pasangan dalam 
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satu kelompok. 

c. Guru membagikan soal kepada partner. 

d. Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek 

jawabannya. Partner yang menjawab satu soal dengan benar berhak 

mendapat satu kupon dari pelatih. 

e. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban 

satu sama lain. 

f. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal. 

g. Setiap tim mengecek jawabannya. 

h. Tim yang paling banyak mendapat kupon diberi hadiah atau 

reword oleh guru. 

 

Menurut Suriawan (2011: 2) langkah-langkah model cooperative 

learning tipe pair check adalah sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2. Guru membentuk kelompok berpasangan. 

3. Satu orang bekerja menyelesaikan soal dan pasangannya bertugas 

sebagai tutor, memeriksa dan mengecek. 

4. Pemeriksa mengecek pekerjaan pasangannya, jika ada pertentangan 

di antara siswa, boleh menanyakannya pada pasangan lain dalam 

kelompok. 

5. Jika pasangan setuju dengan jawaban, yang berarti benar, tutor 

memberi pujian. 

6. Pembelajar berganti peran dan mengulangi langkah 3-5. 

Pembelajar yang berperan sebagai tutor menjadi pemecah masalah. 

7. Jika jawaban benar, siswa saling berjabat tangan. 

8. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

9. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling 

baik. 

 

Berdasarkan pendapat teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

langkah-langkah dalam model pembelajaran pair check antara lain: 

mengecek jawaban antarteman, pengelompokan, pemberian tugas 

kelompok, diskusi antaranggota kelompok, pelaporan hasil, pemberian 

tanggapan, dan membuat kesimpulan. Selain itu peneliti menggunakan 

pendapat Huda dalam langkah-langkah model pembelajaran tipe pair 

check  karena lebih mudah dipahami/dimengerti. 
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3. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning  tipe Pair 

Check 

 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Termasuk model cooperative learning tipe pair check. 

Huda (2013: 212) menyatakan bahwa pair check memiliki kelebihan 

tersendiri, antara lain: 

a) meningkatkan kerja sama antarsiswa; 

b) meningkatkan pemahaman atas konsep atau proses pembelajaran; dan 

c) melatih siswa berkomunikasi yang baik dengan teman sebangkunya. 

Sementara itu, model ini juga memiliki kekurangan utamanya karena 

model tersebut membutuhkan: 

a) waktu yang benar-benar memadai, dan  

b) kesiapan siswa untuk menjadi pelatih dan partner yang jujur dan 

memahami soal dengan baik. 

 

H. Penelitian yang Relevan 

Pada hakikatnya penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran, baik memperbaiki pembelajaran di kelas maupun 

memperbaiki kinerja guru. Apabila mutu pembelajaran di kelas meningkat 

maka mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Penelitian mengenai penerapan 

model pembelajaran cooperative learning tipe pair check telah banyak 

dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Reni Utami (2014) mahasiswa Universitas Lampung Program Studi PGSD 

dengan judul Penerapan Model Cooperative Learning tipe Pair Check 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran 
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Tematik Kelas IV B SD Negeri 06 Metro Pusat Tahun Pelajaran. 

2013/2014. Dengan Menerapkan Model Cooperative Learning tipe Pair 

Check hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa melalui kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe Pair 

Check menunjukkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

Tematik meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan Model 

Cooperative Learning tipe pair check. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dalam penggunaan model 

Cooperative Learning tipe pair check dalam pembelajaran Tematik. Akan 

tetapi yang membedakan penelitian tersebut pembelajaran Tematik dan 

subjek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini pelajaran IPS. 

2. Reni Marlina (2011) mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 

Program Studi PGSD dengan judul Penerapan Model Cooperative 

Learning tipe Pair Check untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa pada Pembelajaran IPS Kelas V SD Negeri 2 Bandar Jaya. Hasil 

dari penelitian dengan penerapan model Cooperative Learning tipe Pair 

Check  menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika meningkat setelah menggunakan Model 

Cooperative Learning tipe Pair Check. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dalam penggunaan model 

Cooperative Learning tipe pair check dalam pembelajaran IPS. Akan 

tetapi, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilaksanankan oleh peneliti adalah subjek penelitian. 
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I.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menghasilkan data yang 

mendasari dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan, peneliti melakukan identifikasi masalah untuk menemukan 

alternatif perbaikan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, upaya perbaikan 

yang dilakukan dapat mengubah kondisi pembelajaran lebih baik dari sebelum 

dilakukan perbaikan. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

INPUT   PROSES        OUTPUT 

 

 

J.  

    

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka pikir 

 

J.   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas dirumuskan 

hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut: “Apabila dalam 

Kerja berpasangan 

Pembagian peran partner 

dan  pelatih 

Guru memberi soal, partner   

menjawab 

Pengecekan jawaban 

Bertukar peran 

Penyimpulan 

Evaluasi 

Refleksi  

Aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa rendah  

Penerapan model 

pair check 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa telah 

mencapai indikator 
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pembelajaran IPS menerapkan model cooperative learning tipe pair check 

dengan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 5 Metro Selatan”.  


