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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Belajar 

2.1.1.1 Teori Behavioristik 

Pendiri aliran behaviourism (behaviorisme) adalah John B.Watson (1878-1958), 

yang mengatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses 

introspeksi, sebuah alat riset yang tidak bisa diandalkan.  Watson menganggap 

bahwa perhatian utama psikolog seharusnya adalah perilaku dan bagaimana 

perilaku bervariasi berdasarkan pengalaman (Hergenhahn, 2010:48). 

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman.  Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan 

respon.  Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan 

perubahan perilakunya.  Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input 

yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.  Stimulus adalah apa saja 

yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau 

tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.  Proses 

yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena 

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur.  Yang dapat diamati adalah stimulus 
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dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang 

diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur.  Teori ini 

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting 

untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Belajar 

merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon (Budiningsih, 2004: 20). 

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor 

penguatan (reinforcement).  Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) 

maka respon akan semakin kuat.  Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan 

(negative reinforcement) maka responpun akan semakin kuat. Hal ini 

dikemukakan oleh Skinner bahwa 

“Kita semua dikontrol oleh banyak rancangan penguatan, sebagian disengaja, 

sebagian kebetulan. Jika penguatan positif yang digunakan oleh para 

pemodifikasi perilaku lebih efektif daripada yang lainnya, sekaligus lebih 

menyenangkan bagi pelajar dan lebih bagus efeknya, mengapa hal itu harus 

dikritik?, tidakkah lebih baik kita dikontrol secara menyenangkan oleh orang 

yang baik daripada kita dikontrol oleh berbagai hal yang seringkali 

berlawanan dan egoistik?” (Hill, 2009: 121). 

Salah satu tujuan penulis mengembangkan model pembelajaran Learning 

Together ini adalah menciptakan suatu stimulus berupa pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif, meningkatkan interaksi tatap muka, 

interdependensi positif, tanggung jawab individual, kemampuan-kemampuan 

interpersonal, dan kelompok kecil. Hal tersebut akan lebih memotivasi siswa 

dalam belajar. 
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2.1.1.2 Teori Kognitivisme 

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes 

terhadap teori perilaku yang berkembang sebelumnya.  Model kognitif ini 

memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran 

melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan 

hubungan antara pengetahuan yang baru dengan yang telah ada.  Model ini 

menekankan pada bagaimana informasi diproses. 

Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Bruner, dan 

Gagne.  Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang 

berbeda.  Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan (organizer) yang memiliki 

pengaruh utama terhadap belajar.  Bruner bekerja pada pengelompokkan atau 

penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik 

memperoleh informasi dari lingkungan. Teori belajar Kognitif menurut pandangan 

Robert Gagne menyatakan bahwa proses belajar adalah suatu proses dimana siswa 

terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang 

tidak dimiliki sebelumnya. 

Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses 

informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan 

kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan 

pengetahuan yang telah ada.  Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan 

suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, 

emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya, belajar melibatkan proses berfikir yang 

sangat kompleks (Budiningsih, 2004: 34). 
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Teori kognitif lebih mementingkan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. 

Model pembelajaran Learning Together yang dikembangkan dalam penelitian ini 

mengutamakan keterlibatan siswa secara penuh dalam pembelajaran.  Siswa 

dituntut untuk dapat berinteraksi dengan siswa lainnya dan berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok. 

2.1.1.3 Teori Konstruktivisme 

Kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Sardiman, 2005: 

37).  Von Glasersfeld menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari 

kenyataan.  Pengetahuan bukan gambaran dari dunia kenyataan yang ada.  Tetapi 

pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan 

melalui kegiatan seseorang. 

Menurut pandangan dan teori konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif 

dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu seperti teks, kegiatan 

dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Semakin banyak seseorang berinteraksi 

dengan objek dan lingkungannya maka pengetahuan dan pemahaman tentang 

objek dan lingkungannya tersebut akan meningkat dan semakin rinci 

(Budiningsih, 2004: 57). 

 

Von Galserfeld (dalam Budiningsih, 2004: 57) mengemukakan bahwa: 

Ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam mengkonstruksi 

pengetahuan, yaitu: (1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali 

pengalaman, (2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan 

akan kesamaan dan perbedaan, dan (3) kemampuan untuk lebih menyukai 

suatu pengalaman yang satu dari pada yang lainnya. 
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Berdasarkan uraian diatas, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses 

pembentukan pengetahuan yang harus dilakukan oleh subjek yang belajar dengan 

cara aktif melakukan kegiatan. Model pembelajaran Learning Together menuntut 

siswa untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan belajar untuk berdiskusi 

dan mampu mengemukakan pendapat.  

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembicaraan tentang pembelajaran atau pengajaran tidak bisa dipisahkan dari 

istilah kurikulum dan pengertiannya.  Hubungan keduanya dapat dipahami 

sebagai berikut: “pengajaran” merupakan wujud pelaksanaan (implementasi) 

kurikulum, atau “pengajaran” ialah kurikulum dalam kenyataan implementasinya. 

Mengenai peristilahan dan makna dari sudut bahasa, pengajaran berarti perihal 

mengajarkan sesuatu. Kata pengajaran menyiratkan adanya orang yang tugasnya 

mengajar, di sekolah umumnya disebut “guru”. Pengajaran lebih luas 

pengertiannya daripada mengajar (teaching). Pengajaran sebagai suatu proses, 

buah atau hasilnya adalah belajar (learning), yaitu terjadinya peristiwa belajar di 

dalam diri siswa. Peristiwa belajar pada siswa ini menunjukkan adanya sikap, 

seperti minat, perhatian, perasaan, percaya diri dan sikap lainnya. 

Istilah “pembelajaran” terkandung makna: perbuatan membelajarkan, artinya 

mengacu ke segala daya upaya bagaimana membuat seseorang belajar, bagaimana 

menghasilkan terjadinya peristiwa belajar di dalam diri orang tersebut. Lebih 

lanjut dijelaskan, istilah pembelajaran diperkenalkan sebagai ganti istilah 
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“pengajaran”, meskipun kedua istilah itu sering digunakan bergantian dengan arti 

yang sama dalam wacana pendidikan dan perkurikuluman; dalam bahasa Inggris 

hanya satu istilah untuk keduanya, yaitu “instruction”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembelajaran pada hakikatnya ialah 

pelaksanaan dari kurikulum sekolah untuk menyampaikan isi atau materi mata 

pelajaran tertentu kepada siswa dengan segala daya upaya, sehingga siswa dapat 

menunjukkan aktivitas belajar. 

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap 

semua situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu 

tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, 

dan memahami sesuatu yang dipelajari. 

Corey (Sagala, 2011: 61) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus 

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.  Dalam makna yang lebih 

kompleks pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Trianto, 2009). 

Dan Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata 

dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui 

ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi “pembelajaran”, yang 
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berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik 

mau belajar. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. (Wikipedia.com). 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku 

di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip 

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga 

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. 

Dengan demikian pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar (oleh 

siswa) dan Mengajar (oleh guru). Kegiatan belajar mengajar adalah satu kesatuan 

dari dua kegiatan yang searah.  Kegiatan belajar adalah kegiatan primer, 

sedangkan mengajar adalah kegiatan sekunder yang dimaksudkan agar terjadi 

kegiatan secara optimal. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemahiran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konotasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa 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 relative lama dan karena adanya usaha. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang melibatkan beberapa komponen : 

1. Siswa 

Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Guru 

Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya 

yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

3. Tujuan 

Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) yang 

diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Isi Pelajaran 

Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

5. Metode 

Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 
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6. Media 

Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

7. Evaluasi 

Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan gambaran suatu lingkungan pembelajaran, yang 

juga meliputi perilaku kita sebagai guru saat model tersebut diterapkan (Joyce, 

2009: 30).  Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chauhan (1979:20) dalam Wahab (2007: 

52) bahwa model pembelajaran adalah sebuah perencanaan pengajaran, 

menggambarkan proses yang ditempuh dalam pembelajaran agar dicapai 

perubahan spesifik pada prilaku siswa. 

Menurut Herpratiwi (2009:2), model pembelajaran merupakan rangkaian utuh 

antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran.  Sedangkan 

menurut Soekamto dalam Trianto (2009: 74) model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.  Model pembelajaran learning together 

dikembangkan oleh peneliti merupakan langkah-langkah pembelajaran di kelas 
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dari awal hingga akhir pertemuan, disajikan berdasarkan tujuan pembelajaran dan 

disesuaikan kebutuhan dan karakter siswa. 

Seorang guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang 

efektif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  Setiap guru juga harus mampu 

beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga pembelajaran dapat 

mengikuti perkembangan jaman, dan tidak terkesan kuno. 

 

2.1.5 Pembelajaran Kooperatif 

Tinjauan mengenai pembelajaran kooperatif terdiri dari pengertian pembelajaran 

kooperatif, teori yang melandasi pembelajaran kooperatif, karakteristik 

pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif, tahapan dalam pembelajaran kooperatif, kelebihan dan kelemahan 

pembelajaran kooperatif. 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning merupakan system 

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 



 
 

24 

bersifat interdepedensi efektif diantara anggota kelompok.  Hubungan kerja 

seperti itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa yang dapat 

dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan kemampuan 

dirinya secara individu dan andil dari anggota kelompok lain selama belajar 

bersama dalam kelompok. Menurut Anita Lie (2008:24) menyatakan bahwa kerja 

sama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. 

Metode mengajar berbasis kelompok merupakan usaha mengoptimalkan peran 

teamwork (kerja tim) dalam bekerjasama menyelesaikan tugas, masalah dan 

percobaan atau peragaan secara kelompok.  Model pembelajaran yang populer 

disebut pembelajaran koopeeratif tersebut berguna melatih siswa dalam belajar 

bersama tim dengan keragaman pandangan dan perbedaan strategi penyelesaian 

tugas, diharapkan siswa semakin matang dan dewasa dalam menyelesaikan 

masalah yang menyangkut kelompok baik organisasi maupun keluarga kelak 

(Maufur, 2009:127). 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka harus diterapkan lima unsur model 

pembelajaran gotong royong, yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif. 

b. Tanggung jawab perseorangan. 

c. Tatap muka. 

d. Komunikasi antar anggota. 

e. Evaluasi proses kelompok 
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2.1.5.2 Teori yang melandasi Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerjasama untuk saling membantu 

menyelesaikan masalah. 

Berikut adalah beberapa teori yang melandasi pembelajaran kooperatif. 

1. Teori pembelajaran konstruktivis 

Teori konstruktivis ini 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 pengetahuan, 

harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. 

2. Teori perkembangan kognitif Piaget 

Teori piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana 

anak secara aktif membangun system makna dan pemahaman realitas melalui 

pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Perkembangan kognitif 

mempunyai empat aspek, yaitu kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan 

syaraf; pengalaman, yaitu hubungan timbale balik antara organism dengan 

dunianya; interkasi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosial, dan ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan 



 
 

26 

atau sistem mengatur dalam diri organism agar dia selalu mempertahankan 

keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 

3. Teori kognitif Bruner 

Menurut Bruner, belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan 

manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada 

dirinya. Jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan, pengetahuan itu perlu 

dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi 

dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi 

secara sungguh-sungguh jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam tiga 

tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. 

Menurut Bruner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses 

pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian, jika tahap belajar yang 

pertama ini telah dirasa cukup, peserta didik beralih ke kegiatan belajar tahap 

kedua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik; dan 

selanjutnya, kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga, 

yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. 

4. Teori pembelajaran sosial Vygotsky 

Teori Vygotsky yang dikenal dengan Scalfholding yaitu memberikan kepada 

seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak 

tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia 

mampu mengerjakan sendiri. 
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Vygotsky menggambarkan implikasi utama teori pembelajarannya yaitu: (1) 

menghendaki susunan kelas kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi 

dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam 

masing-masing zone of proximal development mereka; (2) pendekatan vygotsky 

dalam pembelajaran menekankan scaffholding.  Jadi teori belajar vygotsky 

menekankan pada aspek sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial 

yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. 

2.1.5.3 Unsur Penting Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson & Johnson dan Sutton (dalam Trianto, 2009: 60) terdapat lima 

unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1. Saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. 

2. Interaksi antara siswa yang semakin meningkat 

3. Tanggung jawab individual 

4. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil 

5. Proses kelompok. 

 

Menurut Slavin (dalam Trianto, 2009: 61) konsep utama dari belajar kooperatif 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengahargaan kelompok, diberikan jika kelompok mencapai kriteria yang 

ditentukan. 

2. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok 

tergantung pada belajar individual semua anggota kelompok.  Tanggung 

jawab terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dan memastikan 

setiap anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan 

yang lain. 

3. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah 

membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri.  

Siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah sama-sama tertantang 

untuk melakukan yang terbaik dan kontribusi semua anggota kelompok 

sangat bernilai. 
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2.1.5.4 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kerja siswa akademik 

antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, 

serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Dalam 

pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif diantara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar kooperatif menekankan pada tujuan 

dan kesuksesan kelompok, yang hanya dapat dicapai jika semua anggota 

kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi (Slavin dalam Trianto. 2009: 

57). 

Zamroni dalam Trianto (2009: 57) mengemukakan bahwa manfaat penerapan 

belajar kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya 

dalam wujud input pada level individual dan dapat mengembangkan solidaritas 

sosial di kalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan akan muncul 

generasi baru yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang dan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas belajar dengan model kooperatif dapat 

diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengungkapkan pendapatnya, 

menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat.  Selain itu dalam 

belajar biasanya siswa dapat bekerjasama dan saling tolong menolong menguasai 

tugas yang dihadapinya.  Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal 

maka usaha yang harus dilakukan adalah dengan mengefektifkan pembelajaran. 
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2.1.5.5 Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Arends (dalam Trianto, 2009: 65) menyatakan bahwa pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar; 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang beragam; dan 

4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajarn kooperatif 

memerlukan kerjasama antar siswa dan saling ketergantungan dalam struktur 

pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini 

tergantung dari keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan 

masing-masing individu dalam kelompok, di mana keberhasilan tersebut sangat 

berarti untuk mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok. 

2.1.5.6 Tahapan Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Berdasarkan kajian terhadap tipe-tipe pembelajaran kooperatif, Arends (2001), 

mengidentifikasi sintaks umum dalam pembelajaran kooperatif. Umumnya, 

terdapat enam fase atau tahapan pembelajaran dam pembelajaran kooperatif yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menyediakan obyek dan perangkat, yaitu guru mengemukakan tujuan, 

memotivasi peserta didik untuk belajar, menyediakan obyek dan membuat 

perangkat pembelajaran. 

2. Menghadirkan/menyajikan informasi yaitu guru menghadirkan/ 

menyajikan informasi untuk peserta didik baik secara presentasi verbal 

ataupun dengan tulisan. 
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3. Mengorganisasi peserta didik dalam belajar kelompok, yaitu guru 

menjelaskan pada peserta didik bagaimana membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

4. Membimbing bekerja dan belajar, yaitu guru mengemukakan tujuan, 

memotivasi peserta didik untuk belajar, menyediakan obyek dan membuat 

perangkat pembelajaran. 

5. Evaluasi, yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya. 

6. Mengenali prestasi, yaitu guru mencari cara untuk mengenali baik usaha 

dan prestasi individu juga kelompoknya dan member penghargaan 

terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. 

Menurut Trianto (2009: 66) terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam 

pembelajaran kooperatif. 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 

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 dalam 

kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

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 

manghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

 

 



 
 

31 

2.1.5.7 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Jarolimek dan Parker (1993: 24-25) dalam Dwi Artini (2012: 66) mengatakan 

dalam pembelajaran cooperative learning memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan. Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah: 

1. Saling ketergantungan yang positif 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

guru 

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 

Kelemahan pembelajaran kooperatif yang berasal dari dalam (intern) adalah: 

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

2. Agar proses pembelajaran berjalan lancer maka dibutuhkan dukungan 

fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. 

3. Selama kegiatan diskusi kelompok belangsung, kecenderungan topic 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

4. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang maka dapat 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tidak terlepas dari kelemahan di samping kekuatan yang ada padanya.  

Kelemahan tersebut antara lain terkait dengan kesiapan guru dan siswa untuk 

terlibat dalam suatu strategi pembelajaran yang memang berbeda dengan 

pembelajaran yang selama ini diterapkan.  Guru terbiasa memberikan semua 

materi kepada para siswanya, mungkin memerlukan waktu untuk dapat berangsur-

angsur mengubah kebiasaan tersebut. 



 
 

32 

Terlepas dari kelemahannya, model pembelajaran kooperatif mempunyai 

kekuatan dalam mengembangkan softskills siswa seperti kemampuan 

berkomunikasi, berfikir kritis, bertanggung jawab, serta bekerja sama.  Jika 

kelemahan dapat diminimalkan, maka kekuatan model ini akan membuahkan 

proses dan hasil belajar yang dapat memacu peningkatan potensi siswa secara 

optimal.  Oleh sebab itu, sangat diharapkan guru mencoba menerapkan model 

pembelajaran kooperatif.  Guru dapat mengembangkan model ini sesuai dengan 

bidang studinya, bahkan mungkin dari model para guru dapat mengembangkan 

model lain yang lebih meyakinkan. 

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together 

Learning Together (belajar bersama) merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang melibatkan siswa dengan kelompok heterogen beranggota empat atau lima 

orang dalam menangani suatu tugas (Suyatno, 2009:105). 

Slavin (2008) mengungkapkan bahwa David dan Roger Johnson dari Universitas 

Minnesota mengembangkan model Learning Together dari pembelajaran 

kooperatif (Jhonson and Jhonson 1987; Jhonson dan Jhonson & Smith, 1991).  

Model yang mereka teliti melibatkan siswa yang dibagi dalam kelompok yang 

terdiri atas empat atau lima siswa dengan latar belakang berbeda mengerjakan 

lembar tugas.  Kelompok-kelompok ini menerima satu lembar tugas, menerima 

pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok.  Dalam Slavin (2008) 

model ini menekankan pada empat unsur yakni : 
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(1)   Interaksi tatap muka : para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok yang 

beranggotakan empat sampai lima siswa. 

(2)   Interdependensi positif : para siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan 

kelompok. 

(3)   Tanggung jawab individual : para siswa harus memperlihatkan bahwa 

mereka secara individual telah menguasai materinya. 

(4)   Kemampuan-kemampuan interpersonal dan kelompok kecil : para siswa 

diajari mengenai sarana-sarana yang efektif untuk bekerja sama dan 

mendiskusikan seberapa baik kelompok mereka bekerja dalam mencapai 

tujuan mereka. 

Dalam hal ini penggunaan kelompok pembelajaran heterogen dan penekanan 

terhadap interdependensi positif, serta tanggung jawab individual metode-metode 

Johnson ini sama dengan STAD. Akan tetapi, mereka juga menyoroti perihal 

pembangunan kelompok dan menilai sendiri kinerja kelompok, dan 

merekomendasikan penggunaan penilaian tim ketimbang pemberian sertifikat atau 

bentuk rekognisi lainnya (Slavin,2008: 251). 

Pada pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT) setiap kelompok 

diharapkan bisa membangun dan menilai sendiri kinerja kelompok mereka. 

Masing-masing kelompok harus bisa memperlihatkan bahwa kelompok mereka 

adalah kelompok yang kompak baik dalam hal diskusi maupun dalam hal 

mengerjakan soal, setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas hasil 

yang mereka peroleh.  
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Adapun sintaks dari LT  adalah: 

(1)     Guru menyajikan pelajaran. 

(2)     Membentuk kelompok yang anggotanya 4 sampai 5 siswa secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain). 

(3)     Masing-masing kelompok menerima lembar tugas untuk bahan diskusi dan 

 menyelesaikannya. 

(4)     Beberapa kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

(5)     Pemberian pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok. 

Tabel 2.2 Langkah-Langkah Pembelajaran Learning Together 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 

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 dalam 

kelompok kooperatif 

Membentuk kelompok yang 

anggotanya 4 sampai 5 siswa secara 

heterogen (campuran menurut 

prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-

lain) 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

Masing-masing kelompok menerima 

lembar tugas untuk bahan diskusi dan 

menyelesaikannya, Guru 

membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

dan Beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru memberi pujian dan 

penghargaan berdasarkan hasil kerja 

kelompok 
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Bentuk penghargaan yang diberikan kepada kelompok didasarkan pada 

pembelajaran individual semua anggota kelompok, sehingga dapat meningkatkan 

pencapaian siswa dan memiliki pengaruh positif pada hasil yang dikeluarkan   

(Slavin, 2008). Jika hasil tersebut belum maksimal atau lebih rendah dari 

kelompok lain maka mereka harus meningkatkan kinerja kelompoknya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Desain Model Pembelajaran Learning Together 
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Dalam penelitian ini akan disajikan desain baru atau modifikasi dari model 

pembelajaran Learning Together, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Desain baru Model Pembelajaran Learning Together 
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Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 

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 dalam 

kelompok kooperatif 

Membentuk kelompok yang 

anggotanya 4 sampai 5 siswa secara 

heterogen (campuran menurut 

prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-

lain) 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

Masing-masing kelompok menerima 

lembar tugas berupa gambar untuk 

bahan diskusi dan menyelesaikannya, 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Fase-5 

Mengawasi siswa berdiskusi kelompok 

Setiap anggota memberikan jawaban 

di setiap pertanyaan, lalu 

mendiskusikan dengan kelompoknya 

Fase-6 

Presentase 

Setiap kelompok mempresentasekan 

hasil diskusi kelompoknya dan 

kelompok lain menanggapi 

Fase -7 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari. 

Fase-8 

Memberikan penghargaan 

Guru memberi pujian dan 

penghargaan berdasarkan hasil kerja 

kelompok 
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2.1.7 Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.7.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dalam Pargito (2010: 73) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner 

dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial itu merupakan bagian 

dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu 

sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan 

psikologi sosial.  

In 1992, the board of directors of the National Council for the Social Studies, the 

primary membership organization for social studies educators, adopted the 

following definition: 

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities 

to promote civic competence. Within the school program, social studies 

provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, 

philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as 

appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 

sciences. The primary purpose of social studies is to help young people 

develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public 

good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an 

interdependent world. 

 

Maksud dari definisi diatas yaitu Ilmu pendidikan sosial adalah pendidikan yang 

terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan 

kompetensi kewarganegaraan. Dalam program sekolah, studi sosial menyediakan 
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koordinasi, gambar pendidikan  sistematis pada disiplin ilmu seperti antropologi, 

arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, 

agama, dan sosiologi, serta isi yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu 

alam. Tujuan utama dari penelitian sosial adalah untuk membantu kaum muda 

mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan informasi dan beralasan 

untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat, budaya beragam demokratis 

di dunia yang saling ketergantungan). 

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki 

keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan 

yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah memberikan 

wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. 

Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, 

kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, 

ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-

budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang 

kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. 

Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti 

konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Secara 

intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu sosial dan studi-studi 

sosial.  
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       Gambar 2.3 Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (Sumber: Pargito, 

2010: 74). 

 

2.1.7.2 Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan utama setiap pembelajaran ilmu sosial adalah membentuk warga negara 

yang baik (good citizenship) demikian pula halnya ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

sebagai salah satu program pendidikan juga memiliki tujuan yang sama, yakni 

membentuk warga negara yang baik.  Namun, dalam proses penyajiannya IPS 

memiliki karakteristik tersendiri, dalam arti tidak sama dengan karakteristik ilmu-

ilmu sosial yang ada walaupun demikian keberadaan ilmu-ilmu sosial tak dapat 

terpisahkan dari IPS karena konsep-konsep ilmu-ilmu sosial merupakan sumber 

utama bagi pengembangan materi pembelajaran program IPS (Wahab, 2009:1.22). 

Pembelajaran alam sebagai tempat dan penyedia potensi sumber daya alam dan 

kehidupan yang selalu berproses, masa lalu, saat ini, dan yang akan datang, kaidah 
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dan alam.  Contoh:  Kompetensi Dasar yang dikembangkan, adaptasi spasial dan 

eksploratif, berpikir kronologis, prospektif, antisipatif, Konsisten dengan aturan 

yang disepakati dan kaidah alamiah masing-masing disiplin ilmu alternatif 

penyajian dalam mata pelajaran geografi sejarah ekonomi, sosiologi/antropologi 

(Sardiman, 2005: 234). 

Karateristik mata pelajaran IPS SMP/MTs antara lain sebagai berikut (Pargito, 

2010: 75).  

1.  Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan 

juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001).  

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur 

keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) 

tertentu.  

3.  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner.  

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa 

dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan 

(Daldjoeni, 1981).  

5.  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi 

dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia 

secara keseluruhan. Ketiga dimensi tersebut terlihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2.3 Dimensi IPS Dalam Kehidupan Manusia (Sumber: Pargito, 2010:75) 

Dimensi dalam 

kehidupan 

manusia  

Ruang  Waktu  Nilai/Norma  

Area dan 

substansi 

pembelajaran  

Alam sebagai 

tempat dan 

penyedia 

potensi sumber 

daya  

Alam dan 

kehidupan yang 

selalu berproses, 

masa lalu, saat ini, 

dan yang akan 

datang  

Kaidah atau aturan 

yang menjadi 

perekat dan 

penjamin 

keharmonisan 

kehidupan manusia 

dan alam  

Contoh 

Kompetensi 

Dasar yang 

dikembang-kan  

Adaptasi 

spasial dan 

eksploratif  

Berpikir 

kronologis, 

prospektif, 

antisipatif  

Konsisten dengan 

aturan yang 

disepakati dan 

kaidah alamiah 

masing-masing 

disiplin ilmu  

Alternatif 

penyajian dalam 

mata pelajaran  

Geografi  Sejarah  Ekonomi, 

Sosiologi/ 

Antropologi  

 

2.1.7.3 Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dalam Pargito (2010:76) tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran 

IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut (Awan Mutakin, 1998, hal.31).  
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1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat.  

2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.  

3. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat.  

4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil 

tindakan yang tepat.  

5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun 

diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat. 

 

2.1.8 Pendidikan IPS Terpadu di SMP/MTs 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), meliputi bahan kajian: sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi. Bahan kajian itu menjadi mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (Nursid 

Sumaatmaja, 1980;20).  

Dalam implementasinya, perlu dilakukan berbagai studi yang mengarah pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai 

konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Salah satu bentuk efisiensi dan 
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efektivitas implementasi kurikulum, perlu dikembangkan berbagai model 

pembelajaran kurikulum.  

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi 

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan, 

mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Menengah 

Atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep 

serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3).  

Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah SMP/MTs pembelajaran IPS 

sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai 

dengan bidang kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa 

ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan 

IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, budaya). Hal ini 

disebabkan antara lain: (1) kurikulum IPS itu sendiri tidak menggambarkan satu 

kesatuan yang terintegrasi, melainkan masih terpisah-pisah antarbidang ilmu-ilmu 

sosial; (2) latar belakang guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu 

seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, antropologi sehingga sangat 

sulit untuk melakukan pembelajaran yang memadukan antardisiplin ilmu tersebut; 

serta (3) terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-
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masing guru ”mata pelajaran” untuk pembelajaran IPS secara terpadu. (4) 

meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru namun para guru 

di sekolah tidak terbiasa melaksanakannya sehingga ”dianggap” hal yang baru.  

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam rangka implementasi Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta untuk memenuhi ketercapai 

pembelajaran, maka diperlukan pedoman pelaksanaan model pembelajaran IPS 

Terpadu pada tingkat SMP/MTs. Hal ini penting, untuk memberikan gambaran 

tentang pembelajaran terpadu yang dapat menjadi acuan dan contoh konkret 

dalam kerangka implementasi Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar. 

Tujuan penyusunan model pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs 

pada dasarnya untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai 

kerangka acuan bagi guru dan pihak terkait. Secara rinci, penyusunan model ini 

diantaranya bertujuan untuk:  

1) Memberikan wawasan dan pemahaman tentang pembelajaran 

terpadu, khususnya paduan pembelajaran IPS pada tingkat 

SMP/MTs;  

2) Membimbing guru agar memiliki kemampuan melaksanakan 

pembelajaran terpadu antardisiplin ilmu-ilmu sosial pada mata 

pelajaran IPS;  

3) Memberikan keterampilan kepada guru untuk dapat menyusun 

rencana pembelajaran dan penilaian secara terpadu dalam 

pembelajaran IPS;  
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4) Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pihak 

terkait, sehingga mereka dapat memberikan dukungan terhadap 

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembelajaran terpadu; dan  

5) Memberikan acuan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran IPS 

Terpadu di SMP/MTs. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka 

di bawah ini penulis akan menuliskan beberapa penelitian yang relevan yang ada 

kaitannya dengan pokok masalah. 

Hamzah Jamil (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan model 

pembelajaran Learning Together pada sub pokok bahasan permutasi dan 

kombinasi pada siswa kelas XI IPS semester 1 SMA Muhamadiyah 03 Malang”, 

menyimpulkan bahwa rata-rata setiap kategori aktivitas guru pada pertemuan I, II, 

dan III menunjukkan (perbedaan rata-rata dari setiap kategori). Aktivitas siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar mencapai 99,66%. Siswa yang memberikan 

respon terhadap pembelajaran ini adalah 78%. Hasil tes menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar klasikal diperoleh 100%. 

Wahyuti Mayangsari (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together  terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011”, 

menyimpulkan bahwa  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Learning 

Together berpengaruh nyata terhadap hasil belajar ranah afektif dan psikomotor. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam proses pembelajaran, belajar berkaitan dengan proses pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru untuk memperoleh hasil 

terbaik bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, tingkat keberhasilannya 

tergantung dari proses belajar mengajar yang terjadi.  Tinggi rendahnya 

pencapaian prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS mencerminkan tingkat 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Agar mencapai tujuan tersebut, siswa 

harus berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri sehingga akan 

memungkinkan tercapainya tujuan belajar yang optimal. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Learning Together setiap kelompok 

diharapkan bisa membangun dan menilai sendiri kinerja kelompok mereka.  

Setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas hasil yang mereka 

peroleh.  Jika hasil tersebut belum maksimal atau lebih rendah dari kelompok lain 

maka mereka harus meningkatkan kinerja kelompoknya. Dalam penelitian ini 

akan disajikan kerangka berpikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

   

Gambar 2.4  Kerangka Pikir Penelitian 
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2.4  Produk yang akan dihasilkan 

Dalam penelitian Research and Development produk yang dimaksud adalah 

produk akhir yang telah diuji efektivitasnya secara statistik.  Produk disini tidak 

hanya berupa barang seperti buku, teks, media, film pembelajaran, perangkat 

lunak komputer, tetapi juga meliputi metode-metode, sistem, model, dan teknik 

pembelajaran (Pargito, 2010 : 32). 

Spesifikasi produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran 

Learning Together berupa langkah-langkah pembelajaran di kelas dari awal 

sampai akhir yang diaplikasikan dalam perangkat pembelajaran IPS.  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu. Kerangka konseptual ini akan tertuang pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang bersinergi dengan komponen-komponen RPP tersebut 

membentuk pembelajaran dengan model Learning Together. 

Model Learning Together adalah model pembelajaran yang melatih keterampilan 

sosial siswa, melatih keberanian dan melatih bekerja sama dalam sebuah 

kelompok serta melatih menyajikan suatu informasi dalam bentuk bahasa tulisan 

yang bergaya media cetak (koran atau majalah). Pengalaman belajar dan hasil 

belajar siswa terutama ranah psikomotor dan afektif namun ranah kognitif siswa 

juga terangkum didalamnya, karena siswa juga belajar tentang konsep 

keilmuannya. 
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Desain awal model pembelajaran Learning Together dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

Tabel 2.4 Desain awal model pembelajaran Learning Together 

No.  Kegiatan Guru Siswa 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan awal  

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Menyiapkan kondisi kelas 

 

2. Menyampaikan topik 

pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran  

 

3. Menyiapkan bahan ajar 

 

 

4. Membagi siswa dalam 

kelompok beranggotakan 

4-5 orang 

 

 

5. Menyiapkan lembar tugas 

dan membagikannya 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Membimbing kelompok 

dalam mengerjakan tugas 

 

 

7. Memberikan kesempatan 

setiap kelompok  untuk 

mempresentasikan 

jawabannya 

 

8. Meralat hasil kerja 

kelompok 

 

 

9. Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

 

10.  Memberikan pujian dan 

penghargaan berdasarkan 

hasil kerja kelompok.  

1. Siswa menyiapkan diri         

untuk belajar 

2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

3. Menyiapkan alat 

pembelajaran 

 

4. Menyiapkan meja 

kelompok dan 

berkumpul pada 

kelompoknya 

 

5. Setiap kelompok 

menerima lembar 

tugas 

 

 

6. Mengerjakan tugas 

dan berdiskusi dengan 

kelompoknya 

 

7. Setiap kelompok 

mempresentasekan 

hasil kerjanya 

 

 

8. Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

9. Bersama guru 

membuat kesimpulan 

 

10. Menerima 

penghargaan 
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Sedangkan model LT hasil pengembangan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.5 Desain pengembangan model pembelajaran Learning Together 

No.  Kegiatan Guru Siswa 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan awal  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Menyiapkan kondisi kelas 

 

2. Menyampaikan topik 

pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran  

 

3. Memberi informasi 

tentang langkah-langkah 

model pembelajaran LT 

 

 

 

4. Menyiapkan bahan ajar 

 

 

5. Membagi siswa dalam 

kelompok beranggotakan 

4-5 orang 

 

 

6. Menyiapkan lembar tugas 

dan membagikannya 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

7. Membimbing kelompok 

dalam mengerjakan tugas 

 

 

8. Memberikan kesempatan 

setiap kelompok  untuk 

mempresentasikan 

jawabannya 

 

9. Memberikan kesempatan 

kelompok lain untuk 

menanggapi 

 

 

10. Meralat hasil kerja 

kelompok 

 

 

11. Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

 

12.  Memberikan  

penghargaan kepada 

kelompok yang mendapat 

nilai tertinggi.  

1. Siswa menyiapkan diri         

untuk belajar 

2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang langkah-

langkah model 

pembelajaran LT 

 

 

4. Menyiapkan alat 

pembelajaran 

 

5. Menyiapkan meja 

kelompok dan 

berkumpul pada 

kelompoknya 

 

6. Setiap kelompok 

menerima lembar 

tugas 

 

 

7. Mengerjakan tugas 

dan berdiskusi dengan 

kelompoknya 

 

8. Setiap kelompok 

mempresentasekan 

hasil kerjanya 

 

 

9. Memberikan 

kesempatan kelompok 

lain untuk menanggapi 

 

 

10. Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

11. Bersama guru 

membuat kesimpulan 

 

12. Menerima 

penghargaan 

 

 

 


