
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS  

 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yang berupa 

tinjauan pustaka, tinjauan tentang teori pembelajaran, hasil belajar, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation , pembelajaran 

STAD, Sikap siswa, Kewirausahaan, Pendidikan IPS, penelitian yang relevan, 

kerangka pikir dan hipotesis. Untuk lebih jelasnya pembahasan tiap sub bab akan 

diuraikan sebagai berikut. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana dipahami oleh semua guru bahwa di dalam proses 

pembelajaran, tugas guru tidak hanya terbatas memberikan informasi ilmu 

pengetahuan kepada siswa. Tugas yang lebih berat adalah mengusahakan 

bagaimana konsep-konsep penting dan yang berguna dapat tertanam kuat di 

dalam benak siswa.   
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       2.1.1    Tinjauan Tentang Teori Pembelajaran 

Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga  

menyebabkan munculnya perubahan perilaku.  Ernes E.R. Hilgart, 

mendefinisikan sebagai berikut. Learning is the process by which an activity 

originates or is charged throught procedures (whether in the laboratory or in 

the natural environments) as disitinguised from changes by factor not 

attributable to training.   

Artinya   seseorang dapat dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu 

dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah 

(Riyanto,2002).   

Menurut Winkel (1966: 53), belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap.  Perubahan itu bersifat secara konstan dan berbekas. 

Belajar menurut Degeng (1998;3) adalah merupakan pengaitan pengetahuan 

baru pada struktur kognitif yang sudah dimiliki si belajar.  Hal ini mempunyai 

arti bahwa dalam proses belajar, siswa akan menghubung-hubungkan 

pengetauan atau ilmu yang telah tersimpan dalam memorinya dan kemuidan 

menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. 

         2.1.1.1  Teori Belajar Kognitivisme 

Menurut teori Kognitivisme, belajar merupakan perubahan persepsi dan 

pemahaman,  perubahan tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah 
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laku yang diamati.  Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan didalam dirinya, pengetahuan dan 

pengalaman ini tertata dalam kognitif.  Teori ini mengungkapkan bahwa 

proses belajar akan lebih baik bila materi pelajaran yang baru dapat 

beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif yang  sudah dimiliki materi 

pelajaran yang baru dapat beradaptasi secara tepat dengan struktur kognitif 

yang  sudah dimiliki siswa.  Implikasi teori kognitivisme terhadap proses 

belajar adalah untuk meningkatkan kemampauan berpikir siswa, dan 

membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka guru yang menganut 

paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan dimana faktor 

motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention 

skill sering ditekankan. 

Teori kognivitisme menurut Gagne (2009:27) dikenal dengan teorinya model 

pemrosesan informasi.  Gagne berpendapat bahwa proses belajar adalah suatu 

proses dimana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka 

memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya.  Ada delapan tingkat 

kemampuan belajar menurut Gagne,dimana kemampuan belajar pada tingkat 

tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar ditingkat sebelumnya. 

      Delapan tingkat kemampuan belajar menurut Gagne (2009:27) adalah. 

a. Signal Learning 
Dari signal yang dilihat/ didengarnya, anak akan memberikan respon 
tertentu. Misalnya ketika melihat seseorang membawa mainan (signal), 
seorang anak menunjukkan ekspresi gembira. 

b. Stimulus-respons learning 
Seorang anak yang memberikan respon fisik atau vokal setelah 
mendapatkan stimulus tertentu. Contoh : proses awal belajar bahasa 
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dimana anak-anak mengikuti bunyi kata-kata yang dicontohkan orang 
dewasa. 

c. Chaining 
Kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajar 
stimulus-respon yang sederhana.  Chaining terbatas hanya pada 
serangkaian gerak (bukan serangkaian produk bahasa lisan). 

d. Verbak association 
Bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti 
memberi nama sebuah obyek/benda. 

e. Multiple discrimination 
Kemampuan siswa untuk menghubungkan beberapa kemampuan 
chaining sebelumnya. Misalnya menyebutkan nama-nama siswa yang 
ada dikelas.  Mampu membedakan bermacam bentuk benda, cair, padat 
dan gas. 

f. Concept learning 
Belajar konsep artinya anak mampu memberi respon terhadap stimulus 
yang hadir melalui karakteristik abstraknya. Contoh, siswa diperkenalkan 
dengan konsep kotak.  Melalui pemahaman konsep kotak ini, siswa 
mampu mengidentifikasi benda lain yang berbeda ukuran, warna, 
maupun materinya, namun masih memiliki karakteristik kotak. 

g. Principle learning 
Kemampuan siswa untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep 
lainnya.  Contoh : hubungan antara diameter dengan keliling suatu 
lingkaran. 

h. Problem Solving 
Dalam tingkat ini siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip yang telah 
dipelajari untuk mencapai satu sasaran.  Problem solving menurut Gagne 
adalah tipe belajar yang paling tinggi.  Siswa yang mampu 
menyelesaikan suatu permasalah melalui serangkaian langkah problem 
solving diyakini juga menguasai ketujuh kemampuan belajar 
dibawahnya. solving diyakini juga menguasai ketujuh kemampuan 
belajar dibawahnya. 

 
 

            2.1.1.2  Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme (constructivist theories of learning) 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai.  Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 
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pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan 

segala sesuatu untuk dirinya. 

Menurut teori Konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa.  Siswa harus membangun sendiri pengetahuan 

didalam benaknya.  Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, 

dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-

ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.  Guru dapat memberi 

siswa anak tangga yang membawa siswa kepemahaman yang lebih tinggi, 

dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. 

Teori Belajar Konstruktivisme menurut Driver dan Bell (2009:80) 

mengajukan karakteristik sebagai berikut. 

a. Siswa tidak dipandang  sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki 
tujuan. 

b. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan 
siswa.  

c. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan 
dikonstruksikan secara personal. 

d. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan 
pengaturan situasi kelas. 

e. Kurikulum bukanlah sekedar siswa melainkan seperangkat 
pembelajaran, materi dan sumber. 
 
 
 

         2.1.1.3  Teori Belajar Humanistis 

Pada teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling 

ideal dari pada belajar secara apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati 
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dalam dunia keseharian.  Wajar jika teori ini bersifat eklektik.  Teori apapun 

dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia (mencapai 

aktualisasi diri dan sebagainnya itu) dapat tercapai.  Beberapa pendapat 

tentang teori humanistik antara lain dalam hal ini Bloom dan Rathwohl 

menunjukkan apa yang mungkin dikuasai (dipelajari) oleh siswa yang 

tercakup dalam tiga kawasan.  

1.  Kognitif, yang terdiri dari enam tingkatan. 

a. Pengetahuan mengingat (menghapal). 

b. Pemahaman (menginterpretasikan). 

c. Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu 

masalah). 

d. Analisis (menjabarkan suatu konsep). 

e. Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu 

konsep utuh). 

f. Evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, metode). 

 

2.   Psikomotor yang terdiri dari lima tingkatan. 

a. Peniruan (menirukan gerak). 

b. Penggunaan (Menggunakan konsep untuk melakukan gerak). 

c. Ketepatan (melakukan gerak dengan benar). 

d. Perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan 

benar). 

e. Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar). 

 



26 
3.  Afektif, yang terdiri dari lima tingkatan. 

a. Pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu). 

b. Merespon (aktif berpartisipasi). 

c. Penghargaan (Menerima nilai-niali, setia pada nilai-nilai 

tertentu. 

d. Pengorganisasian (menghubung-hubungkan nilai-nilai yang 

dipercaya). 

e. Pengamalan (menjadi nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup). 

Uraian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui mengenai teori-teori 

pembelajaran yang sesuai dalam mata pelajaran Kewirausahaan yaitu 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation  adalah teori 

kognivitisme menurut Gagne dimana teori ini merumuskan bahwa  

belajar melalui suatu proses dimana siswa terlibat dalam aktivitas yang 

memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki 

sebelumnya, dan kemampuan belajar pada tingkat tertentu ditentukan 

oleh kemampuan belajar ditingkat sebelumnya.  Dengan kata lain 

menggunakan teori kognitivisme dalam memberikan materi pelajaran 

Kewirausahaan sangat pas dimana memberikan materi tersebut tidak 

menggunakan satu metode saja tetapi siswa dibuat aktif dalam kelompok 

dan bekerjasama sehingga siswa tidak jenuh dan bosan akhirnya 

mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. 
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          2.1.2   Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih 

baik. Sementara menurut  Sagala (2006), pembelajaran ialah 

membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar 

yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.  Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

siswa.  Pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 tahun 2003 adalah suatu proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pembelajaran sebagai suatu proses belajar yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Berdasarkan teori belajar ada lima pengertian pembelajaran, diantaranya 

sebagai berikut: (1) pembelajaran adalah upaya menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa di sekolah, (2) pembelajaran adalah 

mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga sekolah, 

(3) pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa, (4) pembelajaran adalah upaya 

untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang baik. 

(5) pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 
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kehidupan masyarakat sehari-hari (Hamalik, 1995).  Sementara itu 

Dimyati, dkk (2002), menyatakan bahwa. 

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 
memberi pengalaman belajar kepada siswa mengenai cara memperoleh 
dan mengembangkan potensi siswa secara optimal yang memungkinkan 
siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan bertanggung jawab 
sebagai anggota masyarakat.  Pembelajaran dipengaruhi oleh faktor 
kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan adanya 
interaksi antara guru dan siswa serta kemahiran guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. 

 

Pembelajaran harus dilakukan dengan kreatif dan menyenangkan agar 

kegiatan belajar menjadi beragam sehingga memenuhi dan mampu 

memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa 

memusatkan perhatian secara penuh. Pembelajaran kreatif dan 

menyenangkan juga merupakan usaha membangun pengalaman belajar 

siswa dengan berbagai keterampilan proses untuk mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan baru, melalui penciptaan kegiatan belajar 

yang beragam dan mengkondiskan suasana belajar sehingga mampu 

memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan gaya 

belajar siswa, serta siswa lebih terpusat perhatiannya secara penuh.  

Menurut Vigotsky dalam Herpratiwi (2009:80), bahwa belajar bagi anak 

dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik.  

Penemuan dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks budaya 

seseorang, dikarenakan interaksi sosial memegang peranan penting dalam 

perkembangan kognitif anak. 
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Pembelajaran mempunyai dua karakteristik utama, yaitu, (1) dalam proses 
pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan 
hanya menuntut siswa untuk sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi 
menghendaki aktivitas siswa dalam proses berfikir,(2) dalam pembelajaran 
membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus yang 
diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir 
siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu 
siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri 
(Sagala, 2006). 

 

      Pembelajaran menurut Sanjaya (2007:51) adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk memberi pembelajaran dan melaluio proses kegiatan pembelajaran 

siswa diharapkan dapat memanfaatkan komponen kegiatan untuk 

mencapai tujuan.  Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan 

belajar yaitu dengan menggunakan pembelajaran aktif, siswa melakukan 

sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan.  Di samping itu, siswa 

dapat menggunakan potensi otak untuk melakukan pekerjaannya, 

mengeluarkan ide/gagasan, memecahkan masalah dan dapat menerapkan 

apa yang mereka pelajari.  Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan, mendukung dan menarik hati dalam belajar untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik.   Pembelajaran adalah usaha sadar dari 

guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan 

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu  yang relatif 

lama dan karena adanya usaha.  Proses perubahan tingkah laku, dan 

perubahan itu bukan hanya dengan kepemilikan pengetahuan yang banyak 

saja, tetapi kemampuan bertindak dengan apa yang telah diketahuinya itu, 
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maka sudah saatnya guru menyadari bahwa belajar bukanlah hanya 

mengingat ataupun menghapal fakta-fakta dan konsep, tetapi lebih dari itu 

belajar berarti siswa mengalami, dengan mengalami sendiri maka apa yang 

dipelajarinya akan lebih memberikan kesan dibenak siswa. 

Untuk mendukung  pemahaman secara mendasar dan menyeluruh 

mengenai pemahan tentang Group Investigation kelompok (kelompok 

investigasi ) maka berikut akan dipaparkan beberapa pendangan  para ahli 

yang terkait dengan konsep ini.  

Menurut Winata Putra (1992:39), “Model Group Investigation (GI) atau 
investigasi kelompok telah digunakan dalam berbagai bidang studi dan 
berbagai tingkat usia” pada dasarnya  model ini dirancang untuk 
membimbing para siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi 
berbagai cakrawala mengenai masalah itu, mengumpulkan data yang 
relevan, mengembangkannya dan mengetes hipotesis.  

Joyce, Weil dan Calhoul (Aunurrahman, 2009:151) mengungkapkan 
bahwa model investigasi kelompok menawarkan agar dalam 
mengembangkan masalah moral dan social, siswa diorganisasaikan dengan 
cara melakukan penelitian bersama atau “cooperative inquiry” terhadap 
masalah- masalah social dan moral, maupun masalah akademis.  

Investigasi kelompok adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif, guru 

dan siswa bekerja sama membangun pembelajaran. Proses dalam 

perencanaan bersama didasarkan pada pengalaman masing-masing siswa, 

kapasitas, dan kebutuhan. Siswa aktif berpartisipasi dalam semua aspek, 

membuat keputusan untuk menetapkan arah tujuan yang mereka kerjakan. 

Dalam hal ini kelompok merupakan wahana sosial yang tepat untuk proses 

ini. Perencanaan kelompok merupakan salah satu model pembelajaran  

untuk menjamin keterlibatan siswa secara maksimal.  
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Metode investigasi kelompok adalah perpaduan sosial dan kemahiran 
berkomunikasi dengan intelektual pembelajaran dalam menganalisis dan 
mensintesis. Investigasi kelompok tidak dapat diimplementasikan dalam 
lingkungan pendidikan yang tidak ada dukungan dialog dari setiap anggota 
atau mengabaikan dimensi afektif-sosial dalam pembelajaran kelas 
(Suhaida Abdul Kadir, 2002: 67).  
Dalam model ini terdapat 3 konsep utama, yaitu:  

a. Penelitian (inquiry) yaitu proses perangsangan siswa dengan 

menghidupkan suatu masalah. Dalam proses ini siswa merasa dirinya 

perlu memberikan reaksi terhadap masalah yang dianggap perlu untuk 

diselesaikan. Masalah ini didapat dari siswa sendiri atau diberikan 

oleh guru.  

b.  Pengetahuan yaitu pengalaman yang tidak dibawa sejak lahir namun 

diperoleh siswa melalui pengalaman baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

c.  Dinamika kelompok, menunjukkan suasana yang menggambarkan 

sekelompok individu yang saling berinteraksi mengenai sesuatu yang 

sengaja dilihat atau dikaji bersama dengan berbagai ide dan pendapat 

serta saling tukar-menukar pengalaman dan saling berargumentasi. 

Sehingga penulis dapat simpulkan investigasi kelompok (Group 

Investigation) merupakan suatu model pembelajaran yang kompleks 

karenanya dalam model pembelajaran ini dapat digunakan dalam berbagai 

bidang studi dan berbagai tingkat usia guna mengembangakan kemampuan 

diri, kemampuan akademik maupun kemampuan soial pada lingkungan 

pendidikan. 
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2.1.3   Model Pembelajaan Kooperatif 

Model pembelajaran perlu di Pahami guru agar dapat melaksanakan 

pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. 

Dalam penerapannya, model pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan siswa karena masing- masing model pembelajaran memiliki 

tujuan, prinsip, dan tekanan utama yang berbeda- beda. Seperti yang 

dikemukakan oleh Isjoni maka Chauhan (wahab, 2009:58) juga 

mengemukakan pendapatnya mengenai model mengajar sebagai berikut. 

     Tabel 2.1   Model Mengajar 

No. Source Model 

1. Social interaction Group Investigation model  
2. Social interaction Social inquiry model 
3. Information processing Inductive teaching model  
4. Information processing Concept attainment model 
5. Information processing Development model 
6. Information processing Advance organizer model 
7. Person Non – directive teaching model 
8. Person Classroom meeting model 
9. Behavior modidivation Operant conditioning model  

 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Lie (2007: 23), yang 

menyatakan bahwa ada tiga pilihan model dalam pembelajaraan  yaitu 

kompetisi, individual, dan cooperative learning (pembelajaran kooperatif). 

 
2.1.3.1 Model – Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang 

dapat diterapkan, yaitu diantaranya: 1) Student Team Achievement 
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Division (STAD), 2) Jigsaw, 3) Team-Games-Tournaments (TGT), 

4)Group Ivestigation (GI), 5)Rotating Trio Exchange, dan 6) Group 

Resume,(Isjoni,2009:73) 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat banyak teknik yang dapat 

diterapkan dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Dari beberapa 

teknik pembelajaran kooperatif maka penulis memilih pembelajaran 

kooperatif teknik Group Investigation, karena dianggap paling efektif jika 

dilaksanakan pada pembelajaran Kewirausahaan. 

 

2.1.4     Pembelajaran Kooperatif 

Ketepatan model pembelajaran yang dipilih akan memainkan peranan 

penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  Dengan demikian, 

identifikasi kekuatan dan kelemahan model-model pembelajaran secara 

tepat, mengembangkan serta menerapkannya dalam proses pembelajaran, 

maka efektifitas pembelajaran yang kita selenggarakan akan meningkat.  

Jadi model pembelajaran adalah pola umum untuk menyusun suatu 

kurikulum/materi ajar untuk mewujudkan peristiwa belajar mengajar yang 

efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu, yang merupakan 

panduan antara urutan kegiatan, metode dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran, serta pendefinisian peran antara guru dan siswa.  Sebagai 

pola umum kegiatan guru-siswa, model pembelajaran berada dalam garis 

kontinu untuk mempresentasikan tingkat dominasi peran guru dan 

partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Makin kuat peran guru 
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makin pasif peran siswa dan sebaliknya makin sedikit dominasi guru 

semakin besar peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. 

Pembelajaran kooperatif adalah khas di antara model-model pembelajaran 

karena menggunakan suatu struktur tugas dan penghargaan yang berbeda 

untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Struktur tugas memaksa siswa 

untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Sistem penghargaan mengakui 

usaha bersama, sama baiknya seperti usaha individual. Model 

pembelajaran kooperatif berkembang dari kebiasaan pendidikan yang 

menekankan pada pemikiran demokratis dan latihan atau praktek, 

pembelajaran aktif, lingkungan pembelajaran yang kooperatif dan 

menghormati adanya perbedaan budaya masyarakat yang bermacam-

macam. 

Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar terdapat efek (pengaruh) di 

luar pembelajaran akademik, khususnya peningkatan penerimaan antar 

kelompok serta keterampilan sosial dan keterampilan kelompok.  Model 

pembelajaran kooperatif bertumpu pada kerja kelompok kecil, berlawanan 

dengan pembelajaran klasikal (satu kelas penuh), dan terdiri 6 (enam) 

tahapan pokok: menentukan tujuan dan pengaturan memberi informasi 

kepada siswa melalui presentasi atau teks, menyusun siswa dalam 

kelompok belajar, menentukan kelompok dan membantu kelompok 

belajar,  menguji atau melakukan tes untuk mengetahui keberhasilan dari 

tugas-tugas kelompok,  penghargaan baik terhadap prestasi individu 

maupun kelompok.  Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu 
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model pengajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda.  Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, setiap anggota saling kerjasama dan membantu untuk 

memahami suatu bahan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk 

membelajarkan kecakapan akademik (Academic Skill), sekaligus 

ketrampilan sosial (Social Skill) termasuk interpersonal skill 

(Riyanto,2010:267).  Perolehan prestasi belajar yang baik dan meningkat 

secara signifikan dipengaruhi oleh penghargaan kelompok berdasarkan 

aktivitas-aktivitas individual untuk semua anggota kelompok.  

Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) merupakan sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja 

sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur.  

Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara 

berkelompok. Tetapi belajar kooperatif  lebih dari sekedar belajar 

kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada 

struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang 

bersifat interdepedensi efektif diantara anggota kelompok (Sugandi, 

2002:14). Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan guru antara lain, 

seluruh siswa menguasai materi pelajaran secara tuntas tanpa ada yang 

tertinggal.  Ketika ada siswa yang tertinggal dalam penguasaan materi 
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pelajaran, guru akan memberikan waktu tambahan untuk pengayaan dan 

remidial sehingga dapat mengejar ketinggalan. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda.  Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran.  Siswa yang mampu membantu siswa yang kurang mampu 

tidak perlu malu untuk meminta bantuan kepada siswa yang lebih mampu. 

Menurut Rianto (2010:265) unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran 

kooperatif  sebagai berikut. 

1. Mengembangkan interaksi yang silih asih,silih asah dan silih asuh antar 
sesama sebagai latihan hidup bermasyarakat. 

2. Saling ketergantungan positif antar individu (tiap individu punya 
kontribusi dalam mencapai tujuan). 

3. Tanggung jawab secara individu. 
4. Temu muka dalam proses pembelajaran. 
5. Komunikasi sntar anggota kelompok. 
6. Evaluasi proses pembelajaran kelompok. 

    Ada lima prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif menurut Rianto  

(2010:266). 

1. Positive independence artinya adanya saling ketergantungan potitif yakni 
anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam pencapaian 
tujuan. 

2. Face to face interaction artinya antar anggota berinteraksi dengan saling 
berhadapan. 

3. Individual accountability artinya setiap anggota kelompok harus belajar 
dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan 
kelompok. 

4. Use of collaborative/social skill artinya harus menggunakan ketrampilan 
bekerjasama dan bersosialisasi. Agar siswa mampu berkolaborasi perlu 
adanya bimbingan guru. 
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5. Group processing, artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka 

bekerja secara efektif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri menurut Rianto (2010:266). 

1. Kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang, rendah. 

2. Siswa dalam kelompok sehidup semati. 

3. Siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. 

4. Membagi tugas dan tanggung jawab sama. 

5. Akan dievaluasi untuk semua. 

6.    Berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama. 

7. Diminta mempertanggung jawabkan individual materi yang ditangani. 

         2.1.4.1  Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif mempunyai tujuan menciptakan kemampuan yang 

memacu keberhasilan individu melalui kelompoknya.  Menurut Ibrahim 

dalam Yasa, (2008) tujuan pembelajaran kooperatif ada 3 berikut ini. 

1. Hasil belajar akademik , yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalm 

tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam 

membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. 

2.    Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman- 

temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 
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3. Pengembangan keterampilan social, yaitu untuk mengembangkan 

keterampilan social siswa diantaranya: berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, 

mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. 

 

 2.1.4.2 Langkah pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

Ada 6  langkah utama di dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif, 

demikian diungkapkan oleh (Ibrahim dalam Yasa,2008)  berikut ini. 

1.  Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran         

     dan motifasi siswa untuk belajar.                  

2.    Selanjutnya penyajian informasi baik berupa bahan bacaan   maupun  

       informasi verbal lainnya. 

3.    Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

4.    Tahap selanjutnya diikuti dengan bimbingan oleh guru pada saat      

          siswa  belajar dalam kelompok. 

5.    Lalu, guru memberikan evaluasi tentang hal-hal yang telah   mereka     

            pelajari. 

6. Memberikan penghargaan terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan    

oleh individu maupun oleh kelompok.                
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           2.1.4.3  Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

  Pembelajaran kooperatif adalah sebuah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan guru, dimana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang 

dimaksud (Parnitz dalam Suprijono: 2009).  Secara rinci karakteristik 

pembelajaran kooperatif diantaranya: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi 

akademis. 

2. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang 

berkemampuan rendah, sedang dan tinggi. 

3. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif 

berbeda suku, budaya dan jenis kelamin. 

4. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada 

individu (Johnson&Johnson dalam Arini, 2011). 

Ada empat tahapan keterampilan kooperatif yang harus ada dalam model      

pembelajaran kooperatif.  Keempat tahapan keterampilan tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Forming (pembentukan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk 

membentuk kelompok dan membentuk sikap yang sesuai dengan 

norma. 
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2. Fuction (Pengaturan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengatur aktivitas kelompok dalam menyelesaikan tugas dan 

membina hubungan kerjasama di antara anggota kelompok. 

3. Formating (perumusan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk 

pembentukan pemahaman yang lebih dalam terhadap bahan-bahan 

yang dipelajarai, merangsang penggunaan tingkat berpikir yang lebih 

tinggi, dan menekankan penguasaan serta pemahaman dari materi yang 

diberikan. 

4. Fermenting (Penyerapan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk 

merangsang pemahaman konsep sebelum pembelajaran, konflik 

kognitif, mencari lebih banyak informasi, dan mengkomunikasikan 

pemikiran untuk memperoleh kesimpulan (Rustaman dalam Mufida, 

2009). 

 

              2.1.4.4  Kelemahan dan kelebihan model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif selain mempunyai tujuan dan karakteristik juga 

mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan. 

1. Kelemahan pembelajaran kooperatif: 

a. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. Kondisi  

seperti ini dapat diatasi dengan guru mengkondisikan kelas atau  

pembelajaran dilakuakan di luar kelas seperti di laboratorium  

matematika, aula atau di tempat yang terbuka. 

b. Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan  

yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa 
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yang lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang  

mampu merasa minder ditempatkan dalam satu grup dengan 

siswa yang lebih pandai.   Siswa yang tekun merasa temannya 

yang kurang mampu hanya menumpang pada hasil jerih 

payahnya. 

c. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya 

karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok. Karakteristik pribadi tidak 

luntur hanya karena bekerjasama dengan orang lain, justru 

keunikan itu semakin kuat bila disandingkan dengan orang lain. 

d. Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau 

secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh 

pekerjaan tersebut. Dalam model pembelajaran kooperatif 

pembagian tugas rata, setiap anggota kelompok harus dapat 

mempresentasikan apa yang telah didapatnya dalam kelompok 

sehingga ada pertanggungjawaban secara individu. 

2. Kelebihan model pembelajaran kooperatif 

a. Meningkatkan harga diri tiap individu. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. 

c. Konflik antar pribadi berkurang. 

d. Sikap apatis berkurang. 

e. Pemahaman yang lebih mendalam. 

f. Retensi atau penyimpanan lebih lama. 



42 
g. Meningkatkan kebaikan budi,kepekaan dan toleransi. 

h. Model pembelajaran kooperatif dapat mencegah keagresivan.  

Dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu 

tanpa mengorbankan  aspek  kognitif. 

  2.1.4.5 Tahap-Tahap pada Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif yang digunakan oleh guru dalam suatu proses 

pembelajaran senantiasa dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang 

sistematis dan teratur, hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran 

tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan ditandai adanya 

perubahan positif pada diri siswa dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Arends (Yusuf, 2002:30) memberikan gambaran mengenai 

langkah-langkah tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2  Sintaks Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 
Fase 1 
Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa belajar 

Fase 2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Fase 3 
Mengorganisasikan 
siswa ke dalam 
kelompok-kelompok 
belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien 

Fase 4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 
Memberikan 
penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 
upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok 

(Sumber, Arends dalam Yusuf, 2002:30) 

 

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan Pembelajaran 

Kooperatif harus melalui enam fase. Fase pertama dimulai dengan guru 

menyampaikan tujuan-tujuan dari proses pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. Fase ini akan diikuti dengan penyajian informasi tersebut sering 

disampaikan dalam bentuk lisan dan teks. Kemudian fase selanjutnya guru 

mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil serta 

membimbing kelompok-kelompok tersebut untuk bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang saling ketergantungan.  
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2.1.5  Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Invetigation 

Pembelajaran kooperatif tipe Grop Investagion akan difokuskan akan 

beberapa hal yaitu pengertian, kelebihan dan kekurangan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dengan uraian sebagai 

berikut. 

    2.1.5.1 Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 
Investigation 

Salah satu bentuk pembelajaran kooperatif adalah model Group 

Investigation. Model ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

kompleks karena memadukan antara prinsip belajar kooperatif dengan 

pembelajaran yang berbasis konstruktivisme dan prinsip pembelajaran 

demokratis.  Model ini dikembangkan oleh John Dewey dan Herbert A. 

Thelen yang menggabungkan pandangan- pandangan proses sosial yang 

demokratis dengan penggunaan strategi- strategi intelektual atau ilmiah 

untuk membantu manusia menciptakan pengetahuan dan masyarakat yang 

teratur dengan baik.  

Untuk mendukung  pemahaman secara mendasar dan menyeluruh 

mengenai pemahan tentang Group Investigation kelompok (kelompok 

investigasi) maka berikut akan dipaparkan beberapa pendangan  para ahli 

yang terkait dengan konsep ini.  Menurut Winata Putra (1992:39), “Model 

Group Investigation (GI) atau investigasi kelompok telah digunakan dalam 

berbagai bidang studi dan berbagai tingkat usia” pada dasarnya  model ini 

dirancang untuk membimbing para siswa mendefinisikan masalah, 



45 
mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah itu, mengumpulkan 

data yang relevan, mengembangkannya dan mengetes hipotesis.  

Joyce, Weil dan Calhoul (Aunurrahman, 2009:151) mengungkapkan 

bahwa model investigasi kelompok menawarkan agar dalam 

mengembangkan masalah moral dan social, siswa diorganisasaikan dengan 

cara melakukan penelitian bersama atau “cooperative inquiry” terhadap 

masalah- masalah social dan moral, maupun masalah akademis.  

Sehingga penulis dapat simpulkan investigasi kelompok (Group 

Investigation) merupakan suatu model pembelajaran yang kompleks 

karenanya dalam model pembelajaran ini dapat digunakan dalam berbagai 

bidang studi dan berbagai tingkat usia guna mengembangakan kemampuan 

diri, kemampuan akademik maupun kemampuan soial pada lingkungan 

pendidikan.  

Dalam menggunakan Model Group Investigation umumnya kelas dibagi 

menjadi beberapa kelompok dengan anggota 5 sampai 6 orang siswa 

dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga 

didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu 

topik tertentu. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti 

investigasi mendalam terhadap berbagai sub topik yang telah dipilih, 

kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara 

keseluruhan (Arends, 1997: 120-121). 
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2.1.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Kooperatif       
           Tipe Group Invetigation 

Menurut Suherman (2001: 75) metode pembelajaran kooperatif  teknik 

Group Investigation  memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya. 

1. Kelebihan model pembelajaran kooperatif  teknik Group Investigation. 
a. Siswa menjadi lebih aktif. 
b. Tugas guru menjadi lebih ringan. 
c. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda sehingga tidak  

mudah untuk mencari jawaban dari kelompok lain 
d. Diskusi menjadi lebih aktif. 
e. Siswa yang nilainya tertinggi diberikan penghargaan yang dapat  

mendorong semangat belajar siswa. 
 
 2.Kekurangan model pembelajaran kooperatif  teknik Group  

Investigation. 
a. Siswa cenderung ribut, sebab peran seorang guru sangat sedikit. 
b. Membutuhkan waktu yang lama. 
a. Biasanya siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan hasil 

temuannya kepada temannya. 
  
 

Dari pendapat di atas maka dapat kita ketahui bahwa kelebihan dari 

model pembelajaran kooperatif  teknik Group Investigation ini adalah 

siswa menjadi lebih aktif, tugas guru lebih ringan, menumbuhkan rasa 

tanggungjawab, diskusi menjadi lebih efektif. Sedangkan kelemahannya 

adalah siswa cenderung menjadi ribut, siswa mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan materi kepada temannya. 

 

 2.1.6     Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD akan difokuskan pada beberapa hal 

yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD, pengertian metode 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD, kelebihan dan kekurangan  

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  uraiannya adalah sebagai 

berikut. 

           2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikembangkan oleh Robert 

Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin (dalam Slavin, 

1995) merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan 

merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang 

baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif.  Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut; (a) 

presentasi kelas, materi pelajaran dipresentasikan oleh guru dengan 

menggunakan metode pembelajaran.  Siswa mengikuti presentasi guru 

dengan seksama sebagai persiapan untuk mengikuti tes berikutnya; (b) 

kerja kelompok, kelompok terdiri dari 4-5 orang.  Dalam kegiatan 

kelompok ini, para siswa bersama-sama mendiskusikan masalah yang 

dihadapi, membandingkan jawaban, atau memperbaiki miskonsepsi, 

kelompok diharapkan bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan saling 

membantu dalam memahami materi pelajaran; (c) tes, setelah kegiatan 

presentasi guru dan kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara 

individual.  Dalam menjawab tes, siswa tidak diperkenankan saling 

membantu; (d) peningkatan skor individu, setiap anggota kelompok 

diharapkan mencapai skor tes yang tinggi karena skor ini akan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor rata-rata kelompok; (e) 
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penghargaan kolompok, kelompok yang mencapai rata-rata skor tertinggi, 

diberikan penghargaan (Slavin dalam Surianta, 2009). 

STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat 

orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis 

kelamin dan suku.  Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja 

dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai 

pelajaran tersebut.  Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu 

dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling membantu.  Tipe 

pembelajaran inilah yang akan diterapkan dalam pembelajaran Kew.  

Tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

A. Persiapan materi dan penerapkan siswa dalam kelompok.  Sebelum 

menyajikan guru harus mempersiapkan lembar kegiatan dan lembar 

jawaban yang akan dipelajarai siswa dalam kelompok-kelomok kooperatif.  

Kemudian menetapkan siswa dalam kelompok heterogen dengan jumlah 

maksimal 4 - 6 orang, aturan heterogenitas dapat berdasarkan pada. 

a. Kemampuan akademik (pandai, sedang dan rendah) yang didapat dari 

hasil akademik (skor awal) sebelumnya.  Perlu diingat pembagian itu 

harus diseimbangkan sehingga setiap kelompok terdiri dari siswa 

dengan siswa dengan tingkat prestasi seimbang. 

b. Jenis kelamin, latar belakang sosial, kesenangan bawaan/sifat 

(pendiam dan aktif), dll. 
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B. Penyajian materi pelajaran, ditekankan pada ha-hal berikut  

a. Pendahuluan, di sini perlu ditekankan apa yang akan dipelajari siswa 

dalam kelompok dan menginformasikan hal yang penting untuk 

memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang konsep-konsep yang akan 

mereka pelajari. 

b. Pengembangan, dilakukan pengembangan materi yang sesuai yang 

akan dipelajari siswa dalam kelompok.  Di sini siswa belajar untuk 

memahami makna bukan hafalan.  Pertanyaan-peranyaan diberikan 

penjelasan tentang benar atau salah.  Jika siswa telah memahami 

konsep maka dapat beralih kekonsep lain. 

c. Praktek terkendali, praktek terkendali dilakukan dalam menyajikan 

materi dengan cara menyuruh siswa mengerjakan soal, memanggil 

siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan masalah agar 

siswa selalu siap dan dalam memberikan tugas jangan menyita waktu 

lama. 

C. KegiatanKelompok 

Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan yang akan 

dipelajari siswa. Isi dari LKS selain materi pelajaran juga digunakan untuk 

melatih kooperatif. Guru memberi bantuan dengan memperjelas perintah, 

mengulang konsep dan menjawab pertanyaan. 
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D. Evaluasi 

Dilakukan selama 45-60 menit secara mandiri untuk menunjukkan apa 

yang telah siswa pelajari selama bekerja dalam kelompok. Hasil evaluasi 

digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan 

sebagai nilai perkembangan kelompok. 

E.   Penghargaan Kelompok 

  Dari hasil nilai perkembangan, maka penghargaan pada prestasi 

kelompok diberikan dalam tingkatan penghargaan seperti kelompok baik, 

hebat dan super. 

F.   Perhitungan ulang skor awal dan pengubahan kelompok 

Satu periode penilaian (3–4 minggu) dilakukan perhitungan ulang skor 

evaluasi sebagai skor awal siswa yang baru.  Kemudian dilakukan 

perubahan kelompok agar siswa dapat bekerja dengan teman yang lain.  

Mengacu pada pendapat Slavin tersebut maka langkah-langkah dalam 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut. 

1. Kelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok terdiri dari 

tiga sampai dengan lima orang. Anggota-anggota kelompok dibuat 

heterogen meliputi karakteristik kecerdasan, kemampuan awal 

matematika, motivasi belajar, jenis kelamin, atupun latar belakang 

etnis yang berbeda. 
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2. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dalam 

menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, 

pemberian contoh.  Tujuan presentasi adalah untuk mengenalkan 

konsep dan mendorong rasa ingin tahu siswa. 

3. Pemahan konsep dilakukan dengan cara siswa diberi tugas-tugas 

kelompok. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut secara 

serentak atau saling bergantian menanyakan kepada temannya yang 

lain atau mendiskusikan masalah dalam kelompok atau apa saja 

untuk menguasai materi pelajaran tersebut.  Para siswa tidak hanya 

dituntut untuk mengisi lembar jawaban tetapi juga untuk 

mempelajari konsepnya.  Anggota kelompok diberitahu bahwa 

mereka dianggap belum selesai mempelajari materi sampai semua 

anggota kelompok memahami materi pelajaran tersebut. 

4. Siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak 

boleh menolong satu sama lain. Tes individual ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat penguasaaan siswa terhadap suatu konsep 

dengan cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan 

cara menerapkan konsep yang dimiliki sebelumnya. 

5. Hasil tes atau kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata 

sebelumnya dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat 

keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Poin 

ini selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk skor kelompok. 
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6. Setelah itu guru memberikan pernghargaan kepada kelompok yang 

terbaik prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu.  

Penghargaan disini dapat berupa hadiah, sertifikat, dan lain-lain.  

Gagasan utama dibalik metode kooperatif tipe STAD adalah untuk 

memotivasi para siswa untuk mendorong dan membantu satu sama 

lain untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh 

guru. Jika para siswa menginginkan agar kelompok mereka 

memperoleh penghargaan, mereka harus membantu teman 

sekelompoknya mempelajari materi yang diberikan.  Mereka harus 

mendorong teman meraka untuk melakukan yang terbaik dan 

menyatakan suatu norma bahwa belajar itu merupakan suatu yang 

penting, berharga dan menyenangkan. 

 
2.1.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode   Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD 

Suatu metode pambelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Demikian pula dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa 

keunggulan (Slavin, 1995:17) diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung 

tinggi norma-norma kelompok. 

2. Siswa aktif membentu dan memotivasi semangat untuk berhasil 

bersama. 
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3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasila kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan 

mereka dalam berpendapat. 

Selain keunggulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

memiliki kekurangan-kekurangan.  Menurut Dess (1991:411) diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit 
mencapai target kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada 
umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru 
dapat melakukan pembelajaran kooperatif. 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

Tetapi kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran kooperatif 

tersebut masih dapat diatasi atau diminimalkan. Penggunaan waktu yang 

lebih lama dapat diatasi dengan menyediakan modul sehingga siswa dapat 

bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan pembentukan kelompok dan 

penataan ruang kelas sesuai kelompok yang ada dapat dilakukan sebelum 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Dengan demikian, dalam kegiatan 

pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang untuk pembentukan 

kelompok dan penataan ruang kelas. 

Pembelajaran kooperatif memang memerlukan kemampuan khusus guru, 

namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan latihan terlebih dahulu. 

Sedangkan kekurangan-kekurangan yang terakhir dapat diatasi dengan 

memberikan pengertian kepada siswa bahwa manusia tidak dapat hidup 
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sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, siswa merasa perlu 

bekerja sama dan berlatih bekerja sama dalam belajar secara kooperatif. 

 

2.1.7  Hasil Belajar 
 

Menurut Syah (2008:141) evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program, sementara itu evaluasi adalah assessment  yang menurut Tardif 

(1989) (dalam Syah,2008:141) berarti proses penilaian untuk 

menggambarkan prestasi yang dicapai seseorang siswa sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan.  

          2.1.7.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tingkatan atau besarnya perubahan tingkah laku 

yang dapat dicapai dari suatu pengalaman dan mengarah kepada 

penguasaan pengetahuan, kecakapan, dan kebiasaan. Hasil menurut 

Chaplin (1995:360) adalah “Tingkah laku yang membuahkan hasil, 

khususnya tingkah laku yang dapat mengubah lingkungan dengan cara-

cara tertentu”. Seperti telah diketahui bahwa belajar menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam bidang belajar, kognitif, afektif dan 

psikomotor. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang telah terjadi 

perlu adanya penilaian. Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa 

adalah untuk mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran belajar. 

Hasil dari penilaian ini disebut prestasi belajar (Christantie dan Hartanti, 

1997:252). 
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Pada hakekatnya hasil belajar adalah perubahan tingkah laku. Tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, dalam penilaian hasil 

belajar peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan 

tingkah laku yang ingin dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai 

dasar dan acuan penilaian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana 

(2004:22), “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.  

 

Sedangkan Ruseffendi (1991:1) menyatakan: Perlu diingat bahwa 

berhasilnya seorang siswa belajar tidak hanya lulusannya ia dari suatu atau 

keseluruhan tes, tetapi juga terbentuknya sikap atau pribadi yang kita 

harapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang telah dirumuskan. 

Dengan merujuk pada berbagai pendapat para ahli pendidikan 

mengemukakan pendapatnya, maka penulis dapat simpulkan bahwa 

evaluasi hasil belajar siswa adalah suatu proses penilaian yang dicapai 

oleh seorang siswa berupa kemampuan- kemampuan yang mencakup 

bidang kognitif, afektif dan psikomotor guna menghsilkan perubahan 

tingkah laku setelah melalui berbagai pengalaman belajarnya. Dalam 

sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yakni. 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 
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b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap. 

c. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

2.1.7.2   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Salah satu hasil akhir dari proses mengajar adalah adanya prestasi belajar, 

yaitu prestasi belajar yang disesuaikan dengan apa yang diharapkan. 

Berhasil atau tidaknya kegiatan belajar akan bergabung pada faktor dan 

kondisi yang mempengaruhinya. 

Nasution (1984: 38) menyatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, yaitu. 

a.   Bakat untuk mempelajari asumsi. 
b.   Ketentuan belajar. 
c.   Waktu yang tersedia untuk belajar. 
d.   Mutu pengajaran. 
e.   Kesanggupan untuk memenuhi pelajaran. 

 
Selain faktor-faktor di atas, yang mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar 

menurut Ruseffendi (1988: 9) antara lain: 

a.   Faktor dari dalam siswa. 
1.  kecerdasan siswa. 
2.  kesiapan siswa. 
3.  bakat siswa. 
4.  kemampuan siswa. 
5.  minat siswa. 
 

b.   Faktor dari luar siswa 
1.  model penyajian materi. 
2.  pribadi guru. 
3.  suasana belajar. 
4.  kompetensi guru. 
5.  lingkungan masyarakat. 

 
Sedangkan Sudjana (1983: 38) mengemukakan bahwa hasil belajar siswa yang 
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di capai dipengaruhi oleh dua faktor utama, antara lain: 

1. Faktor dari dalam siswa, yang meliputi kemampuan, motivasi belajar, 

perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketentuan, sosial kewirausahaan dan 

faktor psikis. 

2. Faktor dari luar siswa, yaitu lingkungan yang berupa kualitas pengajaran. 

 
Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam 

maupun dari luar siswa itu sendiri. 

 

      2.1.7.3 Kategori Hasil Belajar 

Melalui belajar orang akan memperoleh berbagai keterampilan, pengetahuan, 

sukap serta nilai, oleh karena itu belajar akan menghasilkan berbagai tingkah 

laku yang berlainan.  Hasil belajar tersebut dapat dimasukkan dalam beberapa 

kategori.  Sebagaimana yang dikemukakan oleg Gagne dalam Djiwandono, 

(2006: 217) hasil belajar dimasukkan dalam lima kategori: 

1. informasi ferbal 

2. kemahiran intelektual 

3. pengaturan kegiatan kognitif 

4. sikap 

5. keterampilan monorik. 

Adapun untuk SMK Negeri 1 Bandar Lampung, guru mata pelajaran 

kewirausahaan khususnya kelas XII menggunakan standar penilaian hasil 

belajar dengan KKM sebesar 7,00.  Apabila siswa tersebut belum mencapai 
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nilai 7,00 atau 0 – 9,9 maka siswa tersebut belum mencapai ketuntasan yang 

diharapkan.  Sehingga siswa tersebut perlu diberikan remedial, dan apabila 

siswa tersebut telah mencapai nilai 7,00–10 maka siswa tersebut sudah 

dinyatakan mencapai KKM. 

 

2.1.7.4 Peran Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 
Terhadap  Hasil Belajar  

 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi siswa kurang 

optimal. Asumsi dasar yang menyebabkan hasil belajar kewirausahaan siswa 

kurang optimal tersebut adalah karena metode pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar belum melibatkan keaktifan siswa secara 

keseluruhan. Metode pembelajaran yang digunakan lebih didominasi oleh 

siswa-siswa yang memiliki pencapaian kompetensi belajar kewirausahaan 

relatif tinggi. Mereka lebih aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

dari guru. Sebaliknya siswa yang mempunyai pencapaian kompetensi belajar 

relatif rendah, mereka lebih pasif menerima pengetahuan dari guru tanpa 

berusaha untuk mencari informasi lebih mendalam.  

Pelaksanaan model pembelajaran kooperati Group Investigation akan dapat 

berhasil apabila ada kerjasama antara siswa yang dituntut untuk selalu aktif 

dan guru sebagai fasilitator yang memberi kemudahan dalam belajar. Guru  

mempersiapkan strategi belajar yang selalu berpusat pada siswa, melakukan 

penlaian secara berkesinambungan dan menyeluruh didukung fasilitas 

sekolah yang lengkap dan sumber belajar yang diperlukan oleh siswa untuk 
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membantu memahami materi  yang dipelajarinya.  

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation   peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsepkonsep yang sulit yang dapat mereka diskusikan dengan siswa yang 

lain. Siswa yang aktif dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) cenderung 

lebih aktif dalam bertanya dan menggali informasi dari guru maupun sumber 

belajar yang lain sehingga cenderung memiliki pencapaian hasil belajar yang 

lebih tinggi, sehingga proses pembelajaran dengan menggunakan tipe Group 

Investigation diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran 

 

2.1.7.5 Peran Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap 
Hasil Belajar Siswa 

 

Kurangnya kemampuan siswa dalam belajar  Kewirausahaan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai variable yang esensial, seperti kesulitan siswa 

memahami konsep kewirausahaan, cara verbal guru mengajar Kewirausahaan, 

penggunaan media belajar, berbagai system pembelajaran Kewirausahaan dan 

sebagainya. Berbagai faktor tersebut apabila diaplikasikan di dalam proses 

belajar mengajar Kewirausahaan di sekolah, maka akan meningkatkan 

kemampuan siswa. 

Pembelajaran Kewirausahaan yang dimaksud adalah pembelajaran 

keterampilan,  jadi metode yang paling cocok digunakan untuk mempelajari 

materi Kewirausahaan adalah dengan menggunakan cara mengelompokkan 
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siswa dan pemberian tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Dan metode 

yang paling tepat digunakan adalah metode pembelajaran kooperatif tipe  

STAD. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memungkinkan terciptanya suasana interaksi siswa yang kooperatif. Antar 

siswa akan memungkinkan menjadi sumber belajar bagi sesamanya, dan siswa 

akan merasa lebih mudah belajar sehingga guru mengoptimalkan pencapaian 

tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan strategi pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah 

ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok  adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir 

dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas 

pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta 

berdiskusi untuk memecahkan masalah 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan  materi  pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima tahapan utama sebagai 

berikut. 
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1)  Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 orang secara 

heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, agama, dll) 

2)  Guru menyajikan materi pelajaran 

3)  Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan. 

Anggota kelompok yang sudah mengerti dapat menjelaskan kepada 

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu 

mengerti. 

4) Guru memberikan kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 

menjawab soal sisiwa tidak boleh saling bantu. 

5) Evaluasi 

6) Kesimpulan. 

 
 2.1.8 Sikap 
 
              2.1.8.1  Pengertian Sikap 

Sikap diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008:458).  Dalam definisi sikap diartikan sebagai suatu pembelajaran 

yang dilakukan untuk merespon sebuah objek dengan bauk maupun tidak 

baik secara konsisten (Arifamrizal, 2008:1)  

“Sikap  tubuh  saat  melakukan  setiap  pekerjaan   Dapat  menentukan 

atau berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pekerjaan” 

(Administrator, 2008:1). 

Sikap diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya 

suatu aktivitas (Mar’at, 1984:10), dari uraian bermacam pengertian sikap 

muncullah berbagai problem yang berpangkal pada pembawaan-
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pembawaan salah satunya dari unsur kepribadian yang sikap berkaitan 

dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang.  Diungkapkan lebih 

jauh, bahwa obyek psikologis itu berupa simbol ungkapan, semboyan, 

pendirian dan idialisme yang berpengaruh terhadap individu, dimana 

individu yang bersangkutan cenderung mempunyai pandangan yang 

sama atau berbeda terhadap obyek tersebut bila dibandingkan dengan 

individu lain.  Sejalan dengan pendapat diatas, Newcomb dalam Mar’at 

(1981:11) berpendapat, bahwa sikap merupakan suatu kesatuan, kognisi, 

afeksi dan konasi yang mempunyai valensi dan akhirnya berintegrasi ke 

dalam pola yang lebih luas. 

Dapat lebih dijelaskan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 

terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap 

obyek tersebut, misalnya seseorang memiliki sikap untuk kecenderungan 

lari jika dikejar anjing.  Eksperimen ini dapat dikatakan adanya konsisten 

dari reaksi.  Melihat adanya satu kesatuan dan hubungan atau 

keseimbangan dari sikap dan tingkah laku, maka peneliti harus melihat 

sikap sebagai system dan interrelasi antar komponen-komponen sikap. 

Sedangkan La Pierre (dalam Azwar, 2003) memberikan definisi sikap 

sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah 

terkondisikan. Lebih lanjut Soetarno (1994) memberikan definisi sikap 

adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk 
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bertindak terhadap obyek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada 

sesuatu artinya tidak ada sikap tanpa obyek. Sikap diarahkan kepada 

benda-benda, orang, peritiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain. 

Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian sikap, tetapi berdasarkan 

pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap 

adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak 

atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam 

menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain 

itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif 

atau negatif terhadap obyek atau situasi. 

Mar’at (1984:20-21) memberikan dimensi-dimensi sikap sebagai berikut. 
a. Atittude are learned, yang berarti sikap tidaklah merupakan sesuatu 

yang dilahirkan, tetapi diungkapkan bahwa sikap dipandang sebagai 
hasil belajar diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus 
menerus dengan lingkungan. 

b. Attitudes have reference, yang berarti bahwa sikap selalu dihubungkan 
dengan obyek seperti manusia, wawasan, peristiwa ataupun ide. 

c. Attitudes are Sosial Learning, yang berarti bahwa sikap diperoleh 
dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik di rumah, sekolah, 
tempat ibadah ataupun tempat lainnya melalui nasehat, teladan atau 
percakapan. 

d. Attitudes have readiness to respond yang berarti adanya kesiapan 
untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap obyek. 

e. Attitudes are affective yang berarti perasaan dan afeksi merupakan 
bagian dari sikap.  Akan tampak pada pilihan yang bersangkutan, 
apakah positif, negatif atau ragu. 

f. Attitudes are very intensive, yang berati tingkat intensitas sikap 
terhadap obyek tertentu kuat atau juga lemah. 

g. Attitudes leave time dimension, yang berarti sikap tersebut hanya 
mungkin cocok pada situasi yang sedang berlangsung akan tetapi 
belum tentu sesuai pada saat lainnya.  Karena itu sikap dapat berubah 
tergantung situasi. 

h. Attitudes have duration factor, yang berarti sikap dapat bersifat relatif 
“konsisten” dalam sejarah hidup individu. 

i. Attitudes are complex, yang berarti bahwa sikap merupakan bagian 
konteks persepsi ataupun kognisi individu. 
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j. Attitudes are evaluations, yang berarti bahwa sikap merupakan 

penilaian terhadap sesuatu yang merupakan penilaian terhadap sesuatu 
yang mungkin mempunyai konsekuensi tertentu bagi yang 
bersangkutan. 

k. Attitudes are inferred yang berarti bahwa sikap merupakan penafsiran 
dan tingkah laku yang mungkin menjadi indikator yang sempurna atau 
bahwa yang tidak memadai. 

 
 
 
                 2.1.8.2  Ciri- Ciri Sikap 

 
a)   Sikap  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  subjek  dan  obyek.  

Sikap dihubungkan dengan obyek, orang, tempat, peristiwa, gagasan 
yang abstrak, dan konsep-konsep dalam lingkungan seseorang.  Hal 
ini menyebabkan perbedaan antara sikap seseorang dengan yang 
lainnya. 

b)   Sikap memiliki arah tertentu, sikap terarah dan berorientasi kearah 
obyek: orang, tempat dan gagasan. 

c).  Sikap bercirikan suatu faktor intensitas.  Suatu sikap mengandung    
kekuatan atau kelemahan.  Sikap yang intensitasnya tinggi tampak 
pada tingkah lakunya yang kuat pula. 

d).  Sikap itu diperoleh.  Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan 
diperoleh berkat diskriminasi dan bereaksi terhadap stimulus 
lingkungannya. 

e).  Sikap ditandai oleh stabilitas dan keserasian suatu sikap tampak pada 
penafsiran dan reaksi terhadap lingkungannya (Broto, 2009:1) 

 
 
2.1.8.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap 
 
Proses belajar sosial terbentuk dari interaksi sosial. Dalam interaksi 

sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek 

psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap adalah sebagai berikut. 

1. Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman 

pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap 

akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut 
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melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan 

emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan 

lebih lama berbekas. 

2. Kebudayaan 

B.F. Skinner (dalam, Azwar 2005) menekankan pengaruh 

lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang 

konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement (penguatan, 

ganjaran) yang dimiliki. Pola reinforcement dari masyarakat untuk 

sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang 

lain. 

3. Orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu bersikap konformis atau searah dengan 

sikap orang orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan 

keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap 

penting tersebut. 

4. Media massa 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, 

radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap 

terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi 

tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam 
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mempersepsikan dan menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah 

arah sikap tertentu. 

5. Institusi Pendidikan dan Agama 

Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai 

pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan 

dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. 

6. Faktor emosi dalam diri 

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan 

pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap 

merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi 

sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk 

mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian bersifat sementara dan 

segera berlalu begitu frustasi telah hilang akan tetapi dapat pula 

merupakan sikap yang lebih persisten dan lebih tahan lama. 

contohnya bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah 

prasangka. 

 
 
 

2.1.9   Pengertian Kewirausahaan 
 

Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki visi bisnis atau 

harapan dan mengubahnya menjadi realita bisnis. Wirausaha adalah 
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seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem ekonomi 

perusahaan yang bebas. Sebagian besar pendorong perubahan inovasi, dan 

kemajuan diperekonomian, sehingga wirausaha adalah orang-orang yang 

memiliki kemampuan untuk mengambil risiko dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. 

 
Wirausaha bukan karena memahami yang ada dalam semua 

kompleksitasnya, tetapi dengan menciptakan situasi baru yang harus 

dicoba untuk dipahami oleh orang lain. Para wirausahawan berada di dunia 

yang terakhir menjadi yang pertama, tempat penawaran menciptakan 

permintaan, tempat keyakinan mendahului pengetahuan. 

 
Dharma dan Akib (2009:108) mengatakan bahwa, wirausaha adalah orang 

yang mempunyai tenaga dan keinginan untuk terlibat dalam petualangan 

inovatif. Wirausaha memiliki kemauan menerima tanggungjawab pribadi 

dalam mewujudkan keinginan yang dipilih, sehingga karakteristik  khusus 

wirausaha. 

  
       Keberhasilan seorang wirausaha untuk mengembangkan bisnisnya  

tergantung pada kecerdasan, imajinasi, dan kekuatan keinginan individu 

yang bersangkutan sedikit keberuntungan diperlukan, tetapi dapat 

diargumentasikan bahwa tidak ada keberuntungan mengubah visi menjadi 

realita lebih berupa kerja keras, di samping imajinasi dan kemampuan 

yang mampu merubah karir individu menjadi sukses. 
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Kaum entrepereneur (wirausaha) sangat besar artinya bagi kemajuan 

perekonomian. Para wirausaha mempunyai katalisator dan menunjang 

perkembangan arus investasi sehingga ikut memperkuat pembangunan 

ekonomi yang tengah berlangsung.  

 
Dalam proses pembentukan wirausaha tersebut memerlukan 

pengembangan sumber daya manusia, meliputi bagaimana orang 

melakukan aktifitas wirausaha. Pilihan menjadi wirausaha diperlukan 

kreatif, inovatif keberanian mengambil resiko, mendorong perubahan 

dalam pengembangan karirnya. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus 

berani mengambil risiko  merupakan  paket  dari  kesuksesan.  Seorang   

wirausaha dalam  dirinya   ada dorongan  jiwa  yang  selalu bergejolak 

 untuk maju dan  ingin  berbeda dengan orang lain. 

 
Menurut Suherman (2008:22), tujuan utama pembelajaran kewirausahaan 

adalah membentuk jiwa wirausaha peserta didik, sehingga yang 

bersangkutan menjadi individu yang kreatif, inovatif dan produktif. Pola 

pembelajaran kewirausahaan dimulai dari, teori, praktek dan 

implementasi. Teori diarahkan untuk memperolah pengetahuan tentang 

 kewirausahaan mengisi aspek kognitif agar siswa  memiliki paradigma 

wirausaha. Praktek dimaksudkan untuk melakukan kegiatan  berdasarkan 

teori yang telah dipelajari agar siswa merasakan betul bahwa teori yang 

dipelajari bisa dipraktekan dan akan bermanfaat bagi dirinya dan orang 

lain. Hal ini berkaitan dengan nilai afektif siswa. Kemudian implementasi 

berarti pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dalam memanfaatkan 
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pengetahuan yang telah diperoleh melalui pembelajaran teori dan wawasan 

 yang didapat dalam pembelajaran praktek. 

 
Dalam konteks yang lebih luas, Astim (dalam Suherman, 2008:22) 

mengemukakan tujuan pembelajaran kewirausahaan adalah mengajarkan 

 agar orang mampu menciptakan kegiatan usaha sendiri. Pendidikan 

semacam itu ditempuh dengan cara, yaitu: 1) membangun keimanan, jiwa 

dan semangat, 2) membangun daya pikir dan cara berwirausaha, 3) 

mengembangkan daya dan  pikir dan cara berwirausaha, 4) memajukan 

dan mengembangkan daya penggerak diri, 5) mengerti dan mengusai 

teknik dalam menghadapi risiko, persaingan dan suatu proses kerjasama, 

6) mengerti dan mengusai kemampuan kepengurusan atau pengelolaan, 

dan 7) mempunyai keahlian tertentu termasuk penguasaan bahasa asing 

untuk keperluan komunikasi 

 
Dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari 

pembelajaran kewirausahaan adalah terciptanya enterpreneur 

(wirausahawan) yang handal, dilandasi pola pikir yang matang tentang 

berwirausaha dan mampu mengembangkannya. 

 

 

2.1.10 Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang seringkali disingkat Pendidikan 

IPS atau PIPS merupakan dua istilah yang sering diucapkan atau dituliskan 

dalam berbagai karya akademik secara tumpang tindih (overlaping).  
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Istilah IPS di Indonesia  mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil 

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan 

dalam sistem pendidikan Nasional dalam kurikulum 1975. Dalam 

dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran 

yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata 

pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata 

pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial 

lainnya. 

2.1.10.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang 

mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan 

lingkungan sosialnya.  Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena 

menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, 

termasuk metoda kuantitatif dan kualitatif.  Istilah ini juga termasuk 

menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai 

lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia di masa kini dan masa 

lalu.  Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak memusatkan diri 

pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan tinjauan yang 

luas terhadap masyarakat. 

Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, 

inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang 

ilmiah bila dibanding dengan ilmu alam.  Namun sekarang, beberapa 
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bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metoda kuantitatif.  

Demikian pula, pendekatan interdisiplin dan lintas-disiplin dalam 

penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial dan 

lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu 

alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu social.  

Penggunaan metoda kuantitatif dan kualitatif telah makin banyak 

diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi dan 

konsekuensinya. Karena sifatnya yang berupa penyederhanaan dari ilmu-

ilmu sosial, di Indonesia IPS dijadikan sebagai mata pelajaran untuk siswa 

sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah tingkat pertama (SMP/SLTP). 

Sedangkan untuk tingkat di atasnya, mulai dari sekolah menengah tingkat 

atas (SMA) dan perguruan tinggi, ilmu sosial dipelajari berdasarkan 

cabang-cabang dalam ilmu tersebut khususnya jurusan atau fakultas yang 

memfokuskan diri dalam mempelajari hal tersebut.  Cabang-cabang utama 

dari ilmu sosial dapat ditunjukkan berikut ini. 

a. Antropologi, yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis 

tertentu. 

b. Ekonomi, yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam 

masyarakat. 

c. Geografi, yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas 

fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. 

d. Hukum, yang mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan. 

e. Linguistik, yang mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa. 
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f. Pendidikan, yang mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, 

pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral. 

g. Politik, yang mempelajari pemerintahan sekelompok manusia 

(termasuk negara). 

h. Psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. 

i. Sejarah, yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat 

manusia. 

j. Sosiologi, yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia 

di dalamnya. 

Menurut Trianto (2002:124) IPS:“merupakan integrasi dari berbagai 
cabang-cabang ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 
politik, hukum dan budaya., Ilmu sosial dirumuskn atas dasar realitas dan 
fenomena sosial menujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek 
dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 
politik, hukum dan budaya).  IPS atau studi sosial merupakan bagian dari 
kurikulum sekolah yang diturunkan dari cabang-cabang ilmu sosial: 
sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filasafat dan 
psikologi sosial”. 

Program pendidikan IPS (social studies) pada hakekatnya merupakan 

program pendidikan masalah-masalah sosial ditingkat sekolah, mulai dari 

tingkat SD sampai tingkat SMA/SLTA.  Istilah IPS dalam sistem 

pendidikan di Indonesia baru dikenal sejak lahirnya Kurikulum tahun 1975 

(Sapriya, 2009: 77).  Sebagimana yang dirumuskan dalam Forum 

Komunikasi II HISIPSI tahun 1991 di Yogyakarta menurut versi 

pendidikan dasar dan menengah, “Pendidikan IPS adalah penyederhanaan 

atau adapatasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 

dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogik/psikologis untuk tujuan pendidikan” (Sumantri, 2003: 92). 
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Sedangkan menurut versi FPIPS dan jurusan Pendidikan IPS, 

“pendiduikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan” 

(Sumantri, 2003: 92).  Pengertian pendifdiak IPS yang pertama berlaku 

untuk pendidikan dasar dan menengah, sedangkan yang kedua untuk 

perguruan tinggi dan LPTK 

2.1.10.2 Tujuan Pendidikan IPS 

Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara 

hirarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan 

dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya 

pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan 

kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap bidang studi dalam 

kurikulum, termasuk bidang studi IPS.  Akhirnya tujuan kurikuler secara 

praktis operasional dijabarkan dalam tujuan instruksional atau tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Pargito (2010: 2) ”Melalui pendidikan ilmu pengetahuan sosial 
(IPS) di sekolah diharapkan dapat membekalai pengetahuan dan wawasan 
tentang konsep dasal ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan 
kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya serta mampu 
memecahkan masalah sosial dengan baik, yang pada akhirnya siswa yang 
belajar IPS dapat terbina menjadi warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab”. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP: 2006) dinyatakan 
bahwa, mata pelajaran IPS ini diberikan kepada para siswa dengan tujuan 
agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan        

masyarakat dan lingkungannya 
2. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa  

  memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan    
kemanusiaan 

3. memiliki kemmampuan berkomunikasi bekerjasama dan berkompetensi 
dalam mesyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. 

Sub bahasan ini dibatasi pada uraian tujuan kurikuler bidang studi 

IPS.Tujuan kurikuler IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya 

meliputi hal-hal berikut. 

1. Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna 

dalam kehidupan masyarakat. 

2. Membekali peserta didik dengan kemapuan mengidentifikasi, 

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial 

yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 

3. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan 

serta berbagai keahlian. 

4. Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang 

positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi 

bagian kehidupannya yang tidak terpisahkan. 

5. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembagan 

kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan 

teknologi. 
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Kelima tujuan di atas harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum IPS di 

berbagai lembaga pendidikan dengan keluasan, kedalaman dan bobot 

yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.  

2.1.10.3   Hakekat dan Karakteristik Mata Pelajaran IPS 

Setiap mata pelajaran mempunyai hakekat dan karakteristik tersendiri 

yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya, tidak terkecuali mata 

pelajaran IPS.  Menurut Pargito, (2010: 47) hakekat pendidikan IPS 

sebagai berikut. 

1. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social Studies as   

citizenship transmission). 

2. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences). 

3. IPS sebagai refkeltif (social studies as reflective inquir). 

4. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social 

criticism). 

5. IPS sebagai pengembangan pribadi seseoarang (social studies as 

personal development of individu). 

Sedangkan menurut Badan Standar Nasional pendidikan, (BSNP: 2006) 

mata pelajaran Ilmu Pengethuan Sosial untuk SMP memiliki sejumlah 

karakteristik anatara lain: 
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1. IPS merupakan perpaduan dari bebrapa disiplin ilmu sosial antara lain: 

sosiologi, geografi, ekonomi dan sejarah. 

2. Materi bagian IPS terdiri atas sejumlah konsep, prinsip dan tema yang 

berkenaan dengan hakekat kehidupan manusia sebagai makhluk sosial 

(homo socious). 

3. Kajian IPS dikembangkan melalui tiga pendekatan utama, yaitu fungcional 

approach, interdicipliner approach, dan multidicipliner approach. 

a. Pendekatan fungsioan digunakan apabila materi kajian lebih dominan 

sebagai kajian dari salah satu ilmu sosial, dalam hal ini disiplin-

disiplin ilmu sosial lain berperan sebagai penunjang dalam kajian 

materi tersebut. 

b. Pendekatan interdisipliner digunakan apabila maretui kajian betul-

betul menampilkan karakter yang dalam pengkajiannya memerlukan 

keterpaduan dari sejumlah disiplin ilmu sosial. 

c. Pendekatan multidisipliner digunakan manakala materi kajian 

memerlukan pendiskripsikan yang melibatkan keterpaduan antar/lintas 

kelompok ilmu, yaitu ilmu alamiah (natural science) dan humaniora. 

d. Materi IPS senantiasa berkenaan dengan fenomena dinamika sosial, 

budaya, dan ekonomi yang menjadi bagian integral dalam kehidupan 

masyarakat dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat baik dalam 

skala kelompok masyarakat, lokal, nasional ragional dan global. 
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2.1.10.4 Hubungan Mata Pelajaran IPS dengan Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang berada dalam bagian dari mata 

pelajaran ekonomi. Sedangkan di dalam kontek IPS ekonomi berada dalam 

salah satu 10 tema dalam kajian ilmu IPS, yang terdiri atas (1) budaya, (2) 

waktu, kontinuitas dan perubahan, (3) orang, tempat dan lingkungan, (4) 

individu, pengembangan dan identitas, (5) individu, kelompok dan 

lembaga, (6) kekuasaan, wewenang dan pemerintahan, (7) produksi, 

distribusi dan konsumsi, (8) sain, teknologi dan masyarakat, (9) koneksi 

global dan (10) cita-cita dan praktek warganegara (NCSS, 1994). Jika kita 

lihat di dalam kesepuluh tema kajian ilmu IPS tersebut maka ekonomi 

berada dalam urutan no. 7 yaitu, produksi, distribusi dan konsumsi. 

Kewirausahaan merupakan bagian dari mikro ekonomi yang diturunkan 

menjadi manajemen (ekonomi perusahaan) dan kewirausahaan merupakan 

bagian dari manajemen itu sendiri..  

Kewirausahaan dalam kontek IPS merupakan perluasan dan 

pengembangan aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi. Kewirausahaan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan ekonomi dan bisnis. 

Sedangkan kewirausahaan adalah bagian dari mata pelajaran ekonomi 

yang khusus belajar tentang bagaimana kita dapat menjadi seorang 

usahawan yang handal dan sukses. 
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2.2   Penelitian yang Relevan 

l. Untuk  membandingan hasil penelitian penulis dengan penelitian 

terdahulu maka di bawah ini  penulis akan menuliskan beberapa 

penelitian yang relevan: (1) hasil penelitian Devi (2010) Penggunaan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Teknik Group Investigation (GI) 

terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Ekonomi 

SMA Negeri 6 Cirebon (studi eksperimen pada SMA Negeri 6 

Cirebon)” (2)hasil penelitian Komarudin(2011) dengan judul 

“peningkatan aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa 

SMP Negeri 9 Metro tahun pelajaran 2010/2011”,  

 
2. Hasil penelitian yang dilakukan Devi (2010) dalam tesisnya ternyata 

model pembelajaran Kooperatif Teknik Group Investigation (GI) lebih 

memiliki peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif teknik Group 

Investigation (GI) memberikan kontribusi yang lebih baik daripada 

pembelajaran biasa (konvensional). 

 
3. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Komarudin (2011) dalam 

tesisnya ternyata  model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga hasil belajar pelajaran 

IPS juga meningkat sehingga setelah dilakukan siklus ke tiga hasil 

belajar siswa yng mencapai standar di atas KKM mencapai 94,44 % 

dari jumlah siswa sebesar 36 orang, Dari kedua penelitian diatas 
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penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation dan metode pembelajaran STAD hasilnya 

lebih efektif dan lebih dapat meningkatkan hasil belajar  siswa  pada 

mata pelajaran yang berbasis kompetensi termasuk mata pelajaran 

kewirausahaan. 

2.3     Kerangka Pikir 

 
Didalam pendidikan tentunya terdapat kegiatan proses belajar mengajar. 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini senantiasa tidak selalu 

berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi seringkali 

mengalami kendala-kendala dan hambatan yang dapat mengganggu 

kemajuan belajar siswa. Kendala-kendala yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa. 

 
Kondisi pembelajaran dan kemampuan awal siswa akan memberikan 

dampak dalam peningkatan hasil belajar siswa yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dua kondisi itu masing-masing 

dipilahkan menjadi dua , yaitu sikap siswa positifi dan  sikap siswa negatif 

serta membuktikan apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan 

pembelajaran tipe STAD. Penggunaan strategi dan model yang tepat dalam 

pembelajaran kewirausahaan sangat menunjang tercapainya penguasaan 

konsep yang maksimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan hasil 
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belajar adalah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan tipe 

STAD.   

 
Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation  dan tipe STAD  

ini dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah yang  dilakukan secara 

diskusi dengan kelompoknya. Sehingga dapat mendorong siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran kewirausahaan. Serta model pembelajaran kooperatif 

tipe Group Investigation    ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu 

metode pengajaran yang mendukung terjadinya komunikasi dan interaksi 

selama proses belajar, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif.  Selain itu model pembelajaran kooperatif dapat merangsang 

siswa untuk lebih termotivasi dan lebih antusias terhadap mata pelajaran 

kewirausahaan. Sedangkan pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah  

merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama 

antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para 

siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya 

kelompok  adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat 

terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan 

belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada 

siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. Pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan 

model pembelajaran yang langsung karena pembelajarn kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik dan juga efektif 

untuk mengembangan ketrampilan siswa terutama untuk memahami materi-
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materi yang sulit seperti materi mengelola kartu persediaan bahan baku. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan  materi  pembelajaran yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

digambarkan kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

   

 

 

        Gambar 1.   Kerangka Pikir 
 

 

 

2.4. Hipotesis 
 

 

Hipotesis 1 

Ho = Tidak ada Perbedaan Hasil Belajar Kewirausahaan Antara Siswa 

yang Pembelajarannya Menggunakan Model Kooperatif tipe Group 

Investigation dengan Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan 

Model Kooperatif tipe STAD pada Siswa Kelas XII Pemasaran di 

SMK Negeri 1 Bandar Lampung.  
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H1 = Ada Perbedaan Hasil Belajar Kewirausahaan Antara Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model Kooperatif tipe Group 

Investigation dengan Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan 

Model Kooperatif tipe STAD pada Siswa Kelas XII Pemasaran di 

SMK Negeri 1 Bandar Lampung.  

Hipotesis 2 

Ho = Hasil belajar kewirausahaan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation tidak lebih 

baik dari pada pembelajarannya menggunakan tipe STAD pada 

siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran 

kewirausahaan 

H1 = Hasil belajar kewirausahaan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation lebih baik 

dari pada pembelajarannya menggunakan tipe STAD pada siswa 

yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran kewirausahaan 

     Hipotesis 3 

Ho = Hasil belajar kewirausahaan yang pembelajarannya menggunakan 

model kooperatif tipe STAD tidak lebih baik dari pada yang 

pembelajarannya menggunakan tipe Group Investigation pada 

siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

Kewirausahaan 



83 
H1 = Hasil belajar kewirausahaan yang pembelajarannya menggunakan 

model kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada yang 

pembelajarannya menggunakan tipe Group Investigation pada 

siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

Kewirausahaan 

  Hipotesis 4 

Ho = Tidak ada Interaksi Antara Model Pembelajaran yang Digunakan 

Dengan Sikap Awal Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XII 

Pemasaran SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

H1 = Ada Interaksi Antara Model Pembelajaran yang Digunakan Dengan 

Sikap Awal Siswa Terhadap Hasil Belajar Kewirausahaan Siswa 

Kelas XII Pemasaran SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

 


