
 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Belajar  

Keanekaragaman pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli dengan latar 

belakang yang berbeda. Namun dari beberapa pendapat yang berbeda itu, pada 

dasarnya terdapat kesamaan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan 

tingkah-laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Menurut Cronbach 

dalam Sardiman (2003:20) menberikan definisi “Learning is shown by a change 

in behavior as a result of experience” artinya bahwa belajar ditunjukkan dengan 

adanya perubahan tingkah-laku sebagai dari suatu pengalaman. Harlodl Spears 

dalam Sardiman (2003:20) memberikan batasan: “Learning is to imiate, to try 

something themselves, to listen, to follow direction” artinya bahwa belaja adalah 

meniru, mencoba sesuatu secara mandiri, mendengar dan mengikuti arahan. 

GOCH dalam Sardiman (2003:20) menyatakan “learning change performance as 

a result practice” artinya bahwa belajar belajar adalah perubahan dalam 

kemampuan sebagai suatu hasil dari latihan. Oleh karena itu maka seorang 

pengajaar harus dapat memberikan pengertian kepada siswa, menurut Sardiman, 

(2003:3) bahwa belajar memiliki beberapa maksud yakni mengetahui suatu 

kepandaian, kecakapan, atau konsep yang sebelumnya tidak pernah diketahui. 

Dapat mengerjakan suatu yang sebelumnnya tidak dapat berbuat, baik tingkah-

laku maupun keteampilan. Mampu mengkombinasikan dua pengetahuan baru baik 

keterapilan, pengetahuan. Konsep mapun sikap/tingkah-laku. Dapat memahami 



dan/atau menerapakan pengetahuan yang telah diperoleh. Berpijak dari maksud 

belajar seperti tersebut di atas, maka faktor keaktifan siswa sebagai subyek belajar 

sangat menentukan. 

 

Definisi belajar sering diartikan sebagai penambahan pengetahuan, menurut 

Fontana (1981) bahwa belahjar adalah suatu proses perubahan yang relative tetap 

dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Gagne dalam 

Paulina Panen (2002:1-2) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan 

dalam suatu perubahan dalam kemampuan yang bertahan lama dan bukan berasal 

dari proses pertumbuhan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas perubahan perilaku atau potensi individu 

sebagai hasil dari pengalaman dan perubahan tersebut tidak disebabkan oleh 

insting kematangan dan keadaan sementara seperti lelah, mabuk, mengendalikan 

dan lain-lainnya. 

 

Belajar merupakan ilmu jiwa daya dalam Sardiman, (2003:30) bahwa jiwa 

manusia itu terdiri dari bermacam-macam daya. Masing-masing daya dapat dilatih 

dalam memenuhi fungsinya. Untuk melatih suatu daya itu dapat dipergunakan 

berbagai cara atau bahan. Sedangkan menurut teori belajar ilmu jiwa Gestalt 

berpandangan bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-bagian/unsure. Sebab 

keberadaannya keseluruhan itu juga terlebih dahulu, sehingga dalam kegiatan 

belajar bermula pada suatu pengamatan. Pengamatan itu penting dilakukan secara 

menyeluruh. 

 



Pengamatan keseluruhan dalam ilmu jiwa Gestalt menurut Sardiman, (2003:31-

32) ini mempunyai beberapa prinsip belajar yang penting adalah sebagai berikut: 

1) Manusia beraksi dengan lingkungannya secara keseluruhan tidak 

hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional sosial. 

2) Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. 

3) Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak kecil sampai 

dewasa, lengkap dengan segala aspek-aspeknya. 

4) Belajar adalah perkembangan ke arah deferensiasi yang lebih luas. 

5) Belajar hanya berhasil apabila tercapai kematangan untuk 

memperoleh insight. 

6) Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar, 

motivasi memberi dorongan yang menggerakkan suatu organisme. 

7) Belajar akan berhasil kalau ada tujuan. 

8) Belajar merupak suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan ibarat 

suatu bejana yang diisi. 

 

Menurut Sayiful Bahri Djamarah (2002:11), belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan perubahan 

tingkah-laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 

 

Teori belajar menurut Bramer dalam Prasetia Irawan, (1995:11), motivasi dan 

keterampilan mengajar, mengusulkan teorinya yang disebut free discovery 

learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif 

jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan 

(termasuk konsep, teori, definisi) melalui contoh-contoh yang menggambarkan 

mewakili aturan yang menjadi sumbernya. 

 

2.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis,  

Diungkapkan oleh Sardiman (2003:45-46), sebagai berikut: “ 

1.  Perhatian 

2. Pengamatan 



3. Tanggapan 

4. Fantasi 

5. Ingatan 

6. Berpikir 

7. Bakat 

8. Motif”. 

 

Faktor perhatian maksudnya pemusatan energi psikis yang tertuju kepada suatu 

obyek pelajaran atau banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas 

belajar.  

 

Faktor pengamatan disini merupakan cara mengenal dunia rill/nyata, baik dirinya 

sendiri mapun lingkungan dengan segenap panca indra. Jadi dalam belajar itu 

unsur keseluruhan jiwa dengan segala panca indranya harus bekerja untuk 

mengenal pelajaran tersebut. 

 

Faktor Tanggapan yang dimaksud adalah gambaran/bekas yang tinggal dalam 

ingatan setelah orang melakukan pengamatan. Tanggapan itu akan memiliki 

pengaruh terhadap perilaku belajar setiap siswa. 

 

Fantasi merupakan kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru bagi 

siswa berdasarkan atas tanggapan yang ada, atau suatu fungsi yang 

memungkinkan individu untuk berorientasi dalam alam imajiner, menerobos 

dunia realitas. Fantasi ini dalam belajar akan memiliki wawasan yang lebih 

longgar karena dididik untuk memahami diri atau pihak lain. 

Ingatan, akan berfungsi apabila: 

a. mencamkan atau menerima kesan-kesan dari luar 

b. menyimpan kesan 

c. memproduksi kesan 



Oleh karena itu ingatan akan merupakan kecakapan untuk menerima, 

menyimpan dan memproduksi kesan-kesan di dalam belajar. 

Faktor berpikir merupakan aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, 

mensintesis dan menarik kesimpulan. 

 

Faktor bakat disini adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan 

sesuatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia ada. Hal ini dekat dengan persoalan 

intelegensia yang merupakam struktur mental yang melahirkan kemampuan untuk 

memahami sesuatu. Kemampuan itu menyangkut: achievement, capacity, dan 

aptitude. 

Sedangkan factor motivasi adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia 

yang lebih luas, sifat yang kreatif pada orang yang belajar dan adanya keinginan 

untuk selalu maju, dan adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang 

tua, guru dan teman-temannya.  

 

2.1.2 Pembelajaran dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Istilah pembelajaran merupakan istilah yang baru digunakan untuk menunjukkan 

kegiatan guru dan siswa. Sebelumnya digunakan istilah proses belajar-mengajar 

dan pengajaran. Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. 

Pembelajaran menurut Yusufhadi Miarso (2007:528), pembelajaran disebut juga 

kegiatan pembelajaran atau instruksional adalah usaha mengelola lingkungan 

dengan senghaja agar agar seseorang membentuk diri secara positif tertentu dalam 

kondisi tertentu. 



Dalam hal ini lebih memilih istilah pembelajaran mengacu pada segala kegiatan 

yang berpengaruh langsung terhadap proses siswa. Apabila menggunakan istilah 

pengajaran hanya terbatas pada konteks tatap muka antara guru dengan siswa di 

dalam kelas. Berpijak dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ciri utama 

pembelajaran adalah meningkatkan dan mendukung proses belajar siswa. Hal ini 

menunjukan bahwa unsur kesengajaan dari pihak di luar individu yang 

menlakukan proses belajar merupakan ciri utama dari konsep pembelajaran. 

Sedangkan ciri lain dari pembelajaran adalah adanya interaksi. Interaksi tersebut 

terjadi antara siswa yang belajar dengan lingkungan belajarnya, baik dengan guru, 

siswa lainnya, faktor, media dan sumber belajar lainnya. 

 

Sadirman (2003:4) proses belajar pembelajaran guru diharapkan bisa menciptakan 

kondisi yang kondusif serta memberi motivasi dan bimbingan agar siswa dapat 

mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya. Dalam rangka membina, 

membimbing dan memberikan motivasi kearah yang dicita-citakan, maka 

hubungan guru dengan siswa harus bersifat edukatif. Interaksi educatif ini adalah 

sebagai suatu proses timbal balik yang memiliki tujuan tertentu, yakni untuk 

mendewasakan siswa agar bisa berdiri sendiri, dapat menemukan dirinya secara 

utuh. Guru harus dapat mengembangkan motivasi dan aktivitas dalam setiap 

kegiatan interaksi dengan siswanya. Proses belajar pembelajaran dalam suatu 

kegiatan mempunyai tujuan dasar motivasi dan aktivitas belajar diri siswa, 

kedudukan guru, dan usaha mengelola interaksi belajar pembelajaran harus 

dipahami. 

Pengertian IPS Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP), (PERMEN 

DIKNAS No 22 tahun 2006 tentang standar isi. IPS merupakan salah satu mata 



pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB/ sampai SMP/MTS dengan 

tujuan agar peserta didik memiliki;  

1.  Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan 

2. Memiliki memampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social 

3. Memiliki mkomitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasaman dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk ditingkat local, nasional, dan global. 

 

 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

 

Pembelajar diperlukan aktivitas, prinsip belajar adalah berbuat. Berbuat untuk 

mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebgai rasionalitasnya hal ini juga 

mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan. 

 

Frobel mengatakan bahwa “manusia sebagi pencipta”. Dalam ajaran agamapun 

diakui bahwa manusia adalah sebagai pencipta yang kedua (setelah Tuhan). 

Secara alami anak didik memang ada dorongan untuk mencipta. Anak adalah 

suatu organisme yang berkembang dari dalam. Prinsip utama yang dikemukakan 

Frobel bahwa anak itu harus bekerja sendiri. Untuk memberikan motivasi, maka 

dipopulerkan suatu semboyan “berpikir dan berbuat”. Dalam dinamika kehidupan 



manusia, berpikir dan berbuat sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan. Begitu juga dalam belajar sudah barang tentu tidak mungkin 

meninggalkan dua kegiatan itu, berpikir dan berbuat. Seseorang yang telah 

berhenti dan berbuat perlu diragukan eksistensi kemanusiaannya. Hal ini juga 

sekaligus merupakan hambatan bagi proses pendidikan yang bertujuan ingin 

memanusiakan manusia. Ilustrasi ini menunjukan penegasan bahwa dalam belajar 

sangat memerlukan kegiatan berpikir dan berbuat. 

 

Montessori juga menegaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk 

berkembang sendiri. Pendidik akan berperan sebagai pembimbing dan mengamati 

bagaimana perkembangan anak-anak didiknya. Pernyataan Montessori ini 

memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam 

pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang pendidik memberikan 

bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh anak 

didik. 

 

Dalam hal kegitan belajar ini, Rousseau memberikan penjelasan bahwa segala 

pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, 

penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan 

sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Ilustrasi ini diambil dalam kasus dalam 

lingkup pelajaran Ilmu Bumi. Ini menunjukan setiap orang yang belajar harus 

aktif sendiri. Tanpa ada aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi. Itulah 

sebabnya Helen Parkhurst menegaskan bahwa ruang kelas harus diubah/diatur 

sedemikian rupa menjadi laboratorium pendidikan yang yang mendorong anak 

didik bekerja sendiri. J.Dewey sendiri juga menegaskan bahwa sekolah harus 



dijadikan tempat kerja. Sehubungan dengan itu, ia menganjurkan perkembangan 

metode-metode proyek, problem solving, yang merangsang anak didik untuk 

melakukan kegiatan. Semboyan yang ia populerkan learning by doing. 

Dengan mengemukakan beberapa pandangan dari berbagai ahli tersebut di atas, 

jelas bahwa dalam kegiatan belajar, subyek didik/siswa harus aktif berbuat. 

Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktifitas, proses 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

 

2.1.3.1  Prinsip-Prinsip Aktivitas 

 

Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan dilihat dari sudut 

pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat unsur 

kejiwaan seseorang subyek belajar/subyek didik, dapatlah diketahui bagaimana 

prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar itu. Karena dilihat dari sudut pandang 

ilmu jiwa, maka sudah barang tentu yang menjadi fokus perhatian adalah 

komponen manusiawi yang melakukan aktifitas dalam belajar-mengajar, yakni 

siswa dan guru. Untuk melihat prinsip aktivitas belajar dari sudut pandangan ilmu 

jiwa ini secara garis besar dibagi menjadi dua pandangan yakni Ilmu Jiwa Lama 

dan Jiwa Modern. 

 

1.      Menurut pandangan ilmu jiwa lama 

John Locke dengan konsepnya Tabularasa, mengibaratkan jiwa(psyche) 

seseorang bagaikan kertas putih yang tidak bertulis. Kertas putih ini kemudian 

akan mendapatkan coretan atau tulisan dari luar. Terserah dari unsur luar yang 

akan menulis, mau ditulisi merah atau hijau, kertas itu akan bersifat reseptif. 

Konsep semacam ini kemudian di transfer kedalam dunia pendidikan. Siswa 



diibaratkan kertas putih, sedang dari unsur luar yang menulisi adalah guru. Dalam 

hal ini terserah kepada guru, mau dibawa kemana, mau diapakan siswa itu, karena 

guru adalah yang memberi dan mengatur isinya. Dengan demikian aktivitas 

didiminasi oleh guru, sedang anak didik bersifat pasif dan menerima begitu saja. 

Guru menjadi seorang yang adikuasa di dalam kelas. 

 

Menurut teori belajar yang disusun Gagne merupakan perpaduan yang seimbang 

antara behavorisme dan Kognitivisme yang berpangkal pada teori pengolahan 

informasi.  Menurut Gagne dalam Aunurrahman (2010:46) ”cara berpikir 

seseorang tergantung pada; (a) keterampilan apa yang telah dimilikinya, (b) 

keterampilan serta hirarki apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas”.  

Dengan demikian menurut Gagne di dalam proses belajar terdapat dua fenomena, 

yaitu; meningkatnya keterampilan intelektual sejalan dengan meningkatnya umur 

serta latihan yang diperoleh individu, dan belajar akan lebih cepat bilamana 

strategi kognitif dapat dipakai dalam memecahkan masalah secara lebih efisien.   

 

Aktivitas anak terutama terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab 

pertanyaan guru bila guru memberikan pertanyaan. Mereka para siswa hanya 

bekerja karena atas perintah guru, menurut cara yang ditentukan guru, begitu juga 

berfikir menurut yang digariskan oleh guru. Memang sebenarnya anak didik itu 

tidak pasif secara mutlak, hanya proses belajar-mengajar semacam ini jelas tidak 

mendorong anak didik untuk berpikir dan beraktivitas. Yang banyak beraktifitas 

adalah guru dan guru dapat menentukan segala sesuatu yang  

 



dikehendaki.hal ini sudah barang tentu tidak sesuai dengan hakikat pribadi anak 

didik sebagi subyek belajar. 

 

2.      Menurut pandangan ilmu jiwa modern 

Aliran ilmu jiwa yang tergolong modern akan menerjemahkan jiwa manusia 

sebagai sesuatau yang dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri. Oleh karena 

itu, secara alami anak didik itu juga bisa menjadi aktif, karena adanya motivasi 

dan didorong oleh bermacam-macam kebutuhan. Anak didik dipandang sebagai 

organisme yang mempunyai potensi untuk berkembang. Oleh sebab itu, tugas 

pendidik adalah membimbing dan menyediakan kondisi agar anak didik dapat 

mengembangkan bakat dan potensinya. Dalam hal ini, anaklah yang beraktivitas, 

berbuat dan harus aktif sendiri. 

 

Pendidik tugasnya menyediakan makanan dan minuman rohani anak, akan tetapi 

yang memakan serta meminumnya adalah anak didik itu sendiri. Guru bertugas 

menyediakan bahan pelajaran, tetapi yang mengolah dan mencerna adalah para 

siswa sesuai dengan bakat, kemampuan dan latar belakang masing-masing. 

Belajar adalah berbuat dan sekaligus merupakan proses yang membuat anak didik 

harus aktif. Bahkan sekarang dipopulerkan suatu kiasan, “kalau mengajari anak 

untuk mendapatkan ikan, janganlah si pengajar memberikan ikan, tetapi si 

pengajar cukup memberikan kailnya”. Kiasan ini sebenarnya memiliki makna 

yang cukup penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Sebab siswa harus aktif 

sendiri termasuk bagaimana strategi yang harus ditempuh untu mendapatkan suatu 

pengetahuan atau nilai. Guru hanya memberikan acuan atau alat (ibarat kailnya). 

Ini semua menunjukan bahwa yang aktif dan mendominasi aktivitas adalah siswa. 



Hal ini sesuai dengan hakikat anak didik sebagai manusia yang penuh dengan 

potensi yang berkembang secara optimal apabila kondisi mendukungnnya. 

Sehingga yang penting bagi guru adalah menyediakan kondisi yang kondusif itu. 

 

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud aktivitas belajar itu adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu 

harus selalu berkait. Sebagai contoh seseorang itu sedang belajar dengan 

membaca. Secar fisik kelihatan bahwa orang tadi membaca menhadapi suatu 

buku, tetapi mungkin pikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju buku yang dibaca. 

Ini menunjukan tidak ada keserasian antara aktivitas fisik dengan aktivitas mental. 

Kalau sudah demikian, maka belajar itu tidak akan optimal. Begitu juga 

sebaliknya kalau yang aktif itu hanya mentalnya juga kurang bermanfaat. 

Misalnya ada seseorang yang berfikir tentang sesuatu, tentang ini, tentang itu atau 

renungan ide-ide yang perlu diketahui oleh masyarakat, tetapi kalau tiadak disertai 

dengan perbuatan/aktivitas fisik misalnya dituangkan pada tulisan atau 

disampaikan kepada orang lain, juga ide atau pemikiran tadi tidak ada gunanya. 

 

Sehubungan dengan hal ini, Piaget menerangakan bahwa seseorang anak itu 

berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. 

Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk 

berbuat sendiri. Berpikir pda taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu 

berpikir pada taraf perbuatan. 

Dengan demikian, jelas bahwa aktivitas itu dalam arti luas, baik yang bersifat 

fisik/jasmani maupun mental/rohani. Kaitan antara keduanya akan membuahkan 

aktivitas belajar yang optimal. 



 

2.1.3.2  Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di sekolah 

merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah 

tradisional. Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan   

    gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuska, bertanya, memberi saran,   

    mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,  

    musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket,   

    Menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya:menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan,   

    membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira,  

    bersemngat, bergairah, berani,tenang, gugup. 



Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukan bahwa 

aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam 

kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih 

dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal dan bahkan akan memperlancar peranannya sebagi pusat dan 

transformasi kebudayaan. Tetapi sebaliknya ini semua merupakan tantangan yang 

menuntut jawaban dari para guru.  

 

Keaktifan siswa dalam belajar diperlukan, karena prinsip belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah-laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar 

apabila tidak ada aktivitas. Maka aktivitas merupakan prinsip atau rasa yang 

sangat penting di dalam interaksi belajar-pembelajaran. Menurut Frobel dalam 

Sardiman, (2003:96-97), disebutkan bahwa prinsip utama anak itu harus bekerja 

sendiri. Untuk memberi motivasi, maka dipopulerkan suatu semboyan berpikir 

dan berbuat. Montessori juga menegaskan bahwa anak-anak itu mempunyai 

tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri , membentuk sendiri. Pendidik akan 

berperan sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan anak 

didiknya. Pernyataan tersebut memberi petunjuk bahwa yang lebih banyak 

melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri. 

Menurut Fraenkel dalam Soenarjati (1989:107-108) disebutkan bahwa hasil 

aktivitas belajar yang diinginkan (desired outcomes), digolongkan menjadi tiga, 

yakni: 

Pertama, kemajuan dalam kemampuan dan tingkah-laku yang 

berhubungan dengan nilai. Kedua, aktivitas belajar yang dapat 

menciptakan berbagai macam produk yang telah ditentukan. Ketiga, hasil 

aktivitas belajar yang berupa pengamalan yang berhubungan dengan nilai.  

 



Pengalaman yang dimaksudkan adalah untuk memperluas pandangan siswa 

tentang nilai. Adapun aktivitas belajar yang dapat memberikan pengalaman antara 

lain adalah: partisipasi dalam suatu demonstrasi, bermain peran tentang dilemma 

nilai, mendiskusikan mengenai perasaan yang dirasakan pada suatu peristiwa. 

 

Menurut Rousseau dalam Sardiman (2003:96) memberikan penjelasan bahwa 

segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman 

sendiri, penyelidikan sendiri, baik secara rohani mapun teknis. Hal ini 

menunjukkan orang yang belajar harus aktif sendiri, tanpa ada aktivitas, maka 

proses belajar tidak mungkin terjadi. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, jelas 

bahwa dalam kegiatan belajar, siswa harus aktif berbuat, oleh karena itu dalam 

belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas, belajar tidak mungkin 

berjalan dengan baik. 

 

2.1.4  Prestasi Belajar 

 

Benyamin S. Bloom (1956) adalah ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus 

konseptaksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokkan tujuan 

berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom ada tiga domain 

belajar yaitu : 

1. Cognitive Domain (Kawasan Kognitif). Adalah kawasan yang berkaitan dengan 

aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bias diukur dengan pikiran atau 

nalar. Kawasan ini tediri dari: 

a). Pengetahuan (Knowledge). 

b). Pemahaman (Comprehension). 

c). Penerapan (Aplication) 

d). Penguraian (Analysis). 



e). Memadukan (Synthesis). 

f). Penilaian (Evaluation). 

2. Affective Domain (Kawasan afektif). Adalah kawasan yang berkaitan dengan 

aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral 

dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari: 

a). Penerimaan (receiving/attending). 

b). Sambutan (responding). 

c). Penilaian (valuing). 

d). Pengorganisasian (organization). 

e). Karakterisasi (characterization) 

3. Psychomotor Domain (Kawasan psikomotorik). Adalah kawasan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf 

dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari: 

a). Kesiapan (set)  

b). Meniru (imitation)  

c). Membiasakan (habitual)  

d). Adaptasi (adaption) 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil 

dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus 

bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli 

mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan yang 

mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik 

persamaan. Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (1986:28) 



memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.” 

Selanjutnya Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu 

bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan menurut S. 

Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai 

seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna 

apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi 

target dalam ketiga kriteria tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 

dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport 

setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari 

evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar 

siswa. 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajardfdgdfgdfgdfdfgdfgdfg                                   

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; 

faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari 



luar siswa (faktor ekstern). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak 

bersifat biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain 

adalah faktor keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya. 

1. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, dapun 

yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu kecedersan/intelegensi, 

bakat, minat dan motivasi. 

Kecerdasan/intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan 

diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh 

tinggi rendahnya intelegensi yang normal selalu menunjukkan kecakapan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebaya. Adakalany perkembangan ini ditandai oleh 

kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya, 

sehingga seseorang anak pada usia tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan sebayanya. Oleh karena itu jelas 

bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Kartono (1995:1) kecerdasan merupakan “salah satu aspek yang penting, 

dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau seorang murid 

mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal maka secara potensi ia 

dapat mencapai prestasi yang tinggi.” 



Slameto (1995:56) mengatakan bahwa “tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah.” 

Muhibbin (1999:135) berpendapat bahwa intelegensi adalah “semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seseorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk 

meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi seseorang 

siswa maka semakin kecil peluangnya untuk meraih sukses.” 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa intelegensi yang baik atau kecerdasan yang 

tinggi merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang anak dalam usaha 

belajar. 

Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai 

kecakapan pembawaan. Ungkapan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 

Ngalim Purwanto (1986:28) bahwa “bakat dalam hal ini lebih dekat pengertiannya 

dengan kata aptitude yang berarti kecakapan, yaitu mengenai kesanggupan-

kesanggupan tertentu.  Kartono (1995:2) menyatakan bahwa “bakat adalah potensi 

atau kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui 

belajar akan menjadi kecakapan yang nyata.” Menurut Syah Muhibbin (1999:136) 

mengatakan “bakat diartikan sebagai kemampuan indivedu untuk melakukan 

tugas tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan.” 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang 

sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya sehubungan dengan bakat ini dapat 

mempunyai tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Dalam 

proses belajar terutama belajat keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. Apalagi seorang guru atau 



orang tua memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

bakatnya maka akan merusak keinginan anak tersebut. 

Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus 

yang disertai dengan rasa sayang. Menurut Winkel (1996:24) minat adalah 

“kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada 

bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”. 

Selanjutnya Slameto (1995:57) mengemukakan bahwa minat adalah 

“kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus yang disertai 

dengan rasa sayang”. Kemudian Sardiman (1992:76) mengemukakan minat 

adalah “suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri”.   

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk 

menambah minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran di sekolah siswa 

diharapkan dapat mengembangkan minat untuk melakukannya sendiri. Minat 

belajar yang telah dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi 



terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha untuk melakukan sehingga apa 

yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya. 

Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan 

keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan 

mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi 

dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar sorang anak 

didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar. 

Nasution (1995:73) mengatakan motivasi adalah “segala daya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu.” Sedangkan Sardiman (1992:77) mengatakan 

bahwa “motivasi adalah menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin 

melakukan sesuatu.” 

Dalam perkembangannya motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (a) 

motivasi instrinsik dan (b) motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik dimaksudkan 

dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yang atas dasarnya 

kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan belajar. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang datangnya dari luar diri seseorang 

siswa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan belajar. 

Dalam memberikan motivasi seorang guru harus berusaha dengan segala 

kemampuan yang ada untuk mengarahkan perhatian siswa kepada sasaran 

tertentu. Dengan adanya dorongan ini dalam diri siswa akan timbul inisiatif 

dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk membangkitkan motivasi 



kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiatan belajar dengan kehendak 

sendiri dan belajar secara aktif. 

  2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, keadaan 

keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. 

Pengaruh lingkungan ini pada umumnya bersifat positif dan tidak memberikan 

paksaan kepada individu. Menurut Slameto (1995:60) faktor ekstern yang dapat 

mempengaruhi belajar adalah “keadaan keluarga, keadaan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

a. Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seseorang 

dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Slameto bahwa: 

“Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yanng sehat 

besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan dalam ukuran 

besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia.” 

Adanya rasa aman dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Rasa aman itu membuat seseorang akan terdorong untuk belajar 

secara aktif, karena rasa aman merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar 

yang menambah motivasi untuk belajar. 

Dalam hal ini Hasbullah (1994:46) mengatakan: “Keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-



tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan, sedangkan tugas utama dalam 

keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak 

dan pandangan hidup keagamaan.” 

Oleh karena itu orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari 

keluarga. Sedangkan sekolah merupakan pendidikan lanjutan. Peralihan 

pendidikan informal ke lembaga-lembaga formal memerlukan kerjasama yang 

baik antara orang tua dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, dimana orang tua harus 

menaruh perhatian yang serius tentang cara belajar anak di rumah. Perhatian 

orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi sehingga anak dapat belajar 

dengan tekun. Karena anak memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik 

untuk belajar. 

b. Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang 

baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi 

cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan 

kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan mempengaruhi 

hasil-hasil belajarnya. 

Menurut Kartono (1995:6) mengemukakan “guru dituntut untuk menguasai bahan 

pelajaran yang akan diajarkan, dan memiliki tingkah laku yang tepat dalam 

mengajar.” Oleh sebab itu, guru harus dituntut untuk menguasai bahan pelajaran 

yang disajikan, dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar. 



c. Lingkungan Masyarakat 

di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang tidak 

sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm proses pelaksanaan 

pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih 

banyak bergaul dengan lingkungan dimana anak itu berada. 

Dalam hal ini Kartono (1995:5) berpendapat  

Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar anak, terutama 

anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak 

yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka. 

Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan kumpulan anak-anak nakal 

yang berkeliaran tiada menentukan anakpun dapat terpengaruh pula. 

Dengan demikian dapat dikatakan lingkungan membentuk kepribadian anak, 

karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu menyesuaikan 

dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena itu, apabila 

seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin belajar 

maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada dirinya, 

sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

Prestasi belajar ialah kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik setelah 

mengikuti serangkaian pembelajaran pembelajaran yang ditunjukan oleh hasil test 

yang dilakukan, (Anderson et al, 2001:31). Sebagaimana pendapat Dick dan 

Reiser dalam Sopah (2000:125) menyatakan “ prestasi belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pembelajaran”.  Prestasi belajar 



juga merupakan buah dari hasil belajar yang efektif yang dirancang pendidik 

dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa.  Terkait dengan 

keberhasilan siswa yang harus diukur, maka hendaknya pembelajaran yang 

dilakukan harus dilengkapi dengan alat ukur yang dapat dipergunakan siswa untuk 

mengukur keberhasilan belajarnya secara mandiri maupun yang dilakukan oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu 

setelah dilakukan tindakan. 

 

2.1.5  Pengertian Cooperative Learning 

 

Cooperative mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan 

bersama. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara  individual  mencari  hasil yang 

menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif 

adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa 

bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota 

lainnya dalam kelompok tersebut (Johnson, et al, 1994; Hamid Hasan,1996). 

Sehubungan dengan pengertian tersebut,Slavin(1984) mengatakan bahwa 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat 

heterogen. 

Pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 



struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau 

lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri.  Cooperative learning juga dapat diartikan sebagai 

suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama 

anggota kelompok 

Cooperative learning lebih dari sekadar belajar kelompok atau kelompok kerja, 

karena belajar dalam model  cooperative learning harus ada “struktur dorongan 

dan tugas yang bersifat koopertif” sehingga memungkinkan terjadinya interaksi 

secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi yang efektif 

d antara anggota kelompok (Slavin,1983;Stahl,1994). 

Aplikasinya di dalam pembelajaran di kelas, model pembelajaran ini 

mengetengahkan realita kehidupan masyarakat yang dirasakan dan dialami oleh 

siswa dalam kesehariannya dengan bentuk yang disederhanakan dalam kehidupan 

kelas. Model pembelajaran ini memandang bahwa keberhasilan dalam belajar 

bukan semata-mata harus diperoleh dari dosen,melainkan bisa juga dari pihak 

yang terlibat dalam pembelajaran itu,yaitu teman sebaya. 

Keberhasilan belajar menurut model belajar ini bukan semata-mata ditentukan 

oleh kemampuan individu secara utuh,melainkan perolehan belajar itu semakin 

baik apabila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok belajar 

kecil yang terstruktur dengan baik. Melalui belajar dari teman yang sebaya dan 

dibawah bimbingan dosen,maka proses penerimaan dan pemahaman mahasiswa 

akan semakin mudah dan cepat terhadap materi yang dipelajari. 

Model belajar cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang 

membantu mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai 



dengan kehidupan nyata di masyarakat,sehingga dengan bekerja secara bersama-

sama di antara sesame anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, 

produktivitas, dan perolehan belajar. Model belajar cooperative learning 

mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan berbagai 

permasalahan yang ditemui selama pembelajaran,karena mahasiswa dapat bekerja 

sama dengan mahasiswa lain dalam menemukan dan merumuskan alternatif 

pemecahan terhadap masalah materi pelajaran yang dihadapi. 

Berdasarkan pengertian tersebut,maka dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model cooperative learning, pengembangan kualitas diri mahasiswa terutama 

aspek afektif mahasiswa dapat dilakukan secara bersama-sama.Belajar dalam 

kelompok kecil dengan prinsip kooperatif sangat baik digunakan untuk mencapai 

tujuan belajar, baik yang sifatnya kognitif, afektif, maupun konatif (Hamid 

Hasan,1996;Kosasih,1994).Suasana belajar yang berlangsung dalam interaksi 

yang saling percaya, terbuka, dan rileks di antara anggota kelompok memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan member masukan di antara 

mereka untuk mengembangkan pengetahuan,sikap,nilai,dan moral,serta 

keterampilan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. 

1.  Konsep Dasar Cooperative Learning 

Dalam menggunakan model belajar cooperative learning tipe STAD di dalam 

kelas,ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh 

guru-guru dengan kedudukannya sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran 

dalam menggunakan model ini harus memerhatikan beberapa konsep dasar yang 

merupakan dasar-dasar konseptual dalam penggunaan cooperative learning. 



Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut menurut Stahl (1994),meliputi sebagai 

berikut: 

a.  Perumusan tujuan belajar siswa harus jelas 

Sebelum menggunakan strategi pembelajaran, guru hendaknya memulai dengan 

merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. Tujuan tersebut 

menyangkut apa yang diinginkan oleh guru untuk dilakukan oleh siswa dalam 

kegiatan belajarnya. Perumusan tujuan harus disesuaikan dengan tujuan 

kurikulum dan tujuan pembelajaran. 

b.  Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan bBelajar 

Guru hendaknya mampu mengkondisikan kelas agar siswa menerima tujuan 

pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan kepentingan kelas. Oleh karena itu, 

siswa dikondisikan untuk mengetahui dan menerima kenyataan bahwa setiap 

orang  dalam kelompoknya menerima dirinya untuk bekerja sama dalam 

mempelajari seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang telah ditetapakan 

untuk dipelajari. 

c.  Ketergantungan yang bersifat positif 

Guru harus merancang stuktur kelompok dan tugas-tugas kelompok yang 

memungkinkan setiap siswa untuk belajar dan mengevaluasi dirinya dan teman 

kelompoknya dalam penguasaan dan kemampuan memahami materi pelajaran. 

Kondisi belajar ini memungkinkan siswa untuk merasa tergantung secara positif 

pada anggota kelompok lainnya dalam mempelajari dan menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan guru. 

 

 



d.  Interaksi yang bersifat terbuka 

Dalam kelompok belajar, interaksi yang terjadi bersifat langsung dan terbuka 

dalam mendiskusikan materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Suasana 

belajar seperti ini akan membantu menumbuhkan sikap ketergantungan yang 

positif dan keterbukaan dikalangan siswa untuk memperoleh keberhasilan dalam 

belajarnya. 

e.  Tanggung  jawab individu 

Salah satu dasar penggunaan cooperative learning dalam pembelajaran adalah 

bahwa keberhasilan belajar akan lebih mungkin dicapai secara lebih baik apabila 

dilakukan dengan bersama-sama. Sehingga secara individual siswa mempunyai 

dua tanggung jawab, yaitu mengerjakan dan memahami materi atau tugas bagi 

keberhasilan dirinya dan juga bagi keberhasilan anggota kelompoknya sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.    

f.  Kelompok bersifat heterogen 

Pembentukan kelompok belajar, keanggotaan harus bersifat heterogen sehingga 

interaksi kerja sama yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai karakteristik 

siswa yang berbeda, dalam suasana belajar seperti itu akan tumbuh dan 

berkembang nilai, sikap, moral, dan perilaku siswa. Kondisi ini merupakan media 

yang sangat baik bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dan melatih 

keterampilan dirinya dalam suasana belajar terbuka dan demokratis. 

g.  Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif 

Mengerjakan tugas kelompok, siswa bekerja dalam kelompok sebagai satu 

kelompok kerja sama. Interaksi dengan siswa lainnya siswa tidak begitu saja bisa 

menerapkan dan memaksakan sikap dan pendiriannya pada anggota kelompok 



lainnya. Kegiatan bekerja dalam kelompok, siswa harus belajar bagaimana 

meningkatkan kemampuan interaksinya dalam memimpin, berdiskusi, 

bernegosiasi, dan mengklasifikasi berbagai masalah dalam menyelesaikan tugas-

tugas kelompok. 

h.  Tindakan lanjut (Follow Up) 

Masing-masing kelompok belajar menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, 

selanjutnya perlu dianalisis bagaimana penampilan dan hasil kerja siswa dalam 

kelompok belajarnya, termasuk juga : 

a.  bagaimana hasil kerja yang dihasilkan 

b.  bagaimana mereka membantu anggota kelompoknya dalam mengerti dan 

memahami materi dan masalah yang dibahas. 

c.  bagaimana sikap dan perilaku mereka dalam interaksi kelompok belajar bagi 

keberhasilan kelompoknya 

d. apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keberhasilan kelompok 

belajar di kemudian hari. 

Oleh karena itu guru harus mengevaluasi dan memberikan berbagai masukan 

terhadap hasil pekerjaan mahasiswa dan aktivitas mereka selama kelompok 

belajar mahasiswa tersebut bekerja. 

i.  Kepuasan dalam Belajar. 

Siswa dan kelompok harus memperoleh waktu yang cukup untuk belajar dalam 

mengembangkan pengetahuan, Kemampuan dan ketrampilan.  (Stahl : 1992) 

apabila siswa tidak memperoleh waktu yang cukup dalam belajar, maka 

keuntungan akademis dan pengguna cooperative learning akan sangat terbatas. 



perolehan belajar mahasiswa hendaknya mampu merancang dan mengalokasikan 

waktu yang memadai dalam menggunakan model ini dalam pembelajarannya. 

Konsep-konsep dalam pelaksanaannya sering disalahartikan oleh guru, banyak di 

antara mereka yang menganggap bahwa dalam menggunakan model pembelajaran 

degan cooperative learning cukup satu atau beberapa konsep dasar saja yang 

ditargetkan (stahl:1994). hal ini menyebabkan efektifitas dan produktivitas model 

ini secara akademis sangat terbatas. secara khusus dalam menetapkan model ini, 

guru hendaknya memahami dan mampu mengembangkan rancangan 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga memungkinkan teraplikasinya dan 

terpenuhinya keseluruhan konsep-konsep dasar dari penggunaan cooperative 

learning dalam pembelajaran. 

David dan Roger Jhoson (1989), menyatakan bahwa pengorganisasian materi dan 

tugas serta bekerja dalam kelompok tidak cukup memadai bagi terjadinya suasana 

kerja yang bersifat cooperative. pengembangan suasana yang kondusif bagi 

kelompok belajar dan hubungan-hubungan yang bersifat interpersonal di antara 

sesame anggota harus ditumbuhkan oleh guru sehingga kelompok belajar dapat 

bekerja dan belajar secara produktif.  Syarat pertama yang harus dilakukan oleh 

guru selaku pelaksana dan pengembang kegiatan belajar mengajar adalah 

mengkondisikan siswa untuk bekerja sama sebelum menggunakan cooperative 

learning (stahal, 1994 : slavin 1992). 

Banyak guru pendidikan IPS yang menyatakan “ saya tidak dapat menggunakan 

cooperative learning karena siswa saya tidak mempunyai ketrampilan bekerja 

sama”. hal ini merupakan kenyataan yang sering ditemukan di lapangan karena 

guru tanpa pemahaman yang baik mengenai model belajar cooperative learning 



tanpa pengkondisian iklim belajar yang memadai. untuk mengkondisikan hal 

tersebut, maka mengkondisikan iklim bekerja sama diantara siswa dan pemberian 

informasi mengenai model pembelajaran yang akan digunakan beserta langkah-

langkahnya serta proses refleksi dan evaluasi setelah pembelajaran berlangsung 

(yager, et al, 1986), merupakan suatu keharusan bagi guru dalam menggunakan 

model belajar tersebut. 

 

2. Langkah-Langkah Dalam Pembelajaran Cooperative Learning  

Langkah-langkah dalam penggunaan model cooperative learning  secara umum 

(stahl, 1994; Slavin, 1983) dapat dijelaskan secara operasional sebagai berikut. 

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh guru adalah merancang rencana 

program pembelajaran. Pada langkah ini guru mempertimbangkan dan 

menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Di 

samping itu, guru pun menetapkan sikap dan keterampilan sosial yang 

diharapkan berkembang dan diperlihatkan oleh siswa dalam berlangsungnya 

pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran guru harus menjelaskan tujuan 

dan sikap serta keterampilan sosial tang ingin dicapai dan diperlihatkan oleh 

siswa selama pembelajaran. Hal ini mutlak harus dilakukan oleh guru, karena 

dengan siswa tahu dan memahami apa yang harus dilakukannya selama proses 

belajar mengajar berlangsung. 

2. Langkah kedua, dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru merancang lembar 

observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan siswa dalam 

belajar secara bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam 

menyampaikan materi, guru tidak lagi menyampaikan materi secara panjang 

lebar,  karena pemahaman dan pendalaman materi tersebut nantinya akan 



dilakukan mahasiswa ketika belajar secara bersama dalam kelompok. Guru  

hanya menjelaskan pokok-pokok penyajian materi, langkah berikutnya yang 

arus dilakukan adalah menggali ilmu pengetahuan dan pemahaman siswa 

tentang materi pelajaran berdasarkan apa yang telah dibelajarkan. Berikutnya 

guru membimbing siswa untuk membuat kelompok. Kegiatan ini dilakukan 

sambil menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh siswa dalam 

berkelompok, maka guru mulai melakukan monitoring dan mengobservasi 

kegiatan belajar  siswa berdasarkan lembar observasi yang telah dirancang 

sebelumnya. 

3. Langkah ketiga, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan siswa, guru 

mengarahkan dan membimbing siswa, baik secara individual maupum 

kelompok, baik dalam memahami materi mau-pun mengenai sikap dan 

perilaku siswa selama kegiatan belajar berlangsung, pemberian pujian dan 

kritik membangun dari guru kepada siswa merupakan aspek penting yang 

harus diperhatikan oleh guru pada saat siswa bekerja dalam kelompoknya. 

4. Langkah keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari masing-

masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya.  Pada saat diskusi 

kelas ini, guru bertindak sebagai moderator. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan dan mengoreksi pengertian dan pemahaman siswa terhadap 

materi atau hasil kerja yang telah ditampilkan.  Pada saat presentasi siswa 

berakhir, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap proses 

jalannya pelajaran, dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang ada atau sikap serta perilaku menyimpang yang dilakukan selama 

pembelajaran. Guru juga memberikan beberapa penekanan terhadap nilai 



sikap dan perilaku sosial yang harus dikembangkan dan dilatih oleh siswa.  

Dalam melakukan refleksi diri ini, guru tetap berperan sebagai moderator dan 

moderator aktif, artinya pengembangan ide, saran dan kritik terhadap proses 

pembelajaran dengan cooperative learning berbasis aneka sumber belajar 

secara umum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut yaitu : 

Mekanisme Pembelajaran dengan Model Cooperative Learning (David 

Homsby, 1981) 
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2.1.6  Pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para 

guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif.  Penjabaran STAD terdiri 

atas lima komponen utama; presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, 

rekognisi tim. 

1.  Presentasi kelas yaitu materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

prsentase di dalam kelas. 

2. Tim yaitu terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili dari seluruh bagian 

dari kelas dari kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. 

3. Kuis yaitu setelah satu atau dua periode guru memberikan presentase dan 

sekitar satu atau dua priode praktik tim, para siswa akan mengerjakan kuis 

Individual. 

4. Skor kemajuan individual yaituuntuk memberikan kepada tiap siswa tujuan 

kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka lebih giat dan memberikan 

kinerja yang lebih baik dari pada sebelumnya. 

5. Rekognisi Tim yaitutim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 

2.1.7 Pengertian Belajar Berbasis Aneka Sumber 

Sumber belajar (resources) pada dasarnya dipakai dalam pendidikan atau latihan 

sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang 



diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara 

individual. Ada tiga persyaratan sebagai sumber belajar, antara lain: 

1. Harus tersedia dengan cepat. 

2. Harus memungkinkan siswa memicu diri sendiri. 

3. Harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai 

kebutuhan siswa dalam belajar mandiri. 

(Fred Percival dan Hendry Ellington, Teknologi Pendidikan, Jakarta : Erlangga, 

1988, h.125) 

 

Belajar berbasis Aneka Sumber (BEBAS), atau aslinya dikenal dengan istilah 

Resources-based Learning merupakan salah satu strategi penerapan pradigma 

konstruktifism. Dalam paradigma pendidikan tradisional, guru dianggap sebagai 

satu-satunya sumber belajar. Dalam paradigma pendidikan modern, tidak lagi 

demikian. Siswa dapat belajar dari berbagai sumber lain tidak hanya guru. Apalagi 

dalam era informasi saat ini, informasi tersedia dimana-mana dalam berbagai 

bentuk dan jenis mulai dari bentuk cetak, non-cetak, bahkan sumber belajar dari 

manusia itu sendiri. Siswa atau mahasiswa dari universitas XYZ katakanlah dapat 

belajar tentang konsep teknologi pendidikan dengan saya yang bukan dosen di 

universitas tersebut via internet (chatting, email, dll). Masalahnya adalah 

bagaimana seorang guru atau dosen dapat mengemas aneka sumber belajar itu 

menjadi suatu bagian yang terintegrasi dari strategi pembelajaran yang dia 

lakukan. Menantang, dan menuntut kreatifitas dan persiapan yang matang 

tentunya. 

Secara gambalang dikatakan bahwa BEBAS adalah strategi pembelajaran dimana 

siswa membangun pemahamannya melalui interaksi dengan berbagai sumber 



belajar baik cetak, non-cetak, maupun orang. Jadi, BEBAS sangat terkait erat 

dengan pendekatan konstruktifistik, metode belajar peemcahan masalah (problem-

based learning, inquiry learning, atau pembelajaran berbasis proyek (project-based 

learning). BEBAS mendorong siswa meningkatkan literasi informasi, 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam era informasi/global saat ini. Disamping itu BEBAS lebih berpusat pada 

siswa (student-centered learning) yang memungkinkan siswa dapat menemukan 

dan membangun pengetahuannya sendiri, dimana guru lebih berperan sebagai 

fasilitator dan manajer pembelajaran.  

 

Apa sebenarnya kelebihan lain dari BEBAS? Kita lihat kelebihannya saja ya, 

karena tidak ada kelemahan kecuali menuntut kreatifitas, kemauan yang keras dan 

persiapan yang matang dari guru.:) Berikut adalah keuntungan dari BEBAS: 

o BEBAS mengakomodasi perbedaan individu baik dalam hal gaya belajar, 

kemampuan, kebutuhan, minat, dan pengetahuan awal mereka. Dengan demikian, 

siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Sumber belajar dapat 

dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. 

o BEBAS mendorong pengembangan kemampuan memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, dan keterampilan mengevaluasi. Jadi, BEBAS memungkinkan siswa 

menjadi kreatif dan memiliki ide-ide orisinal. 

o Proses pembelajaran dengan metode BEBAS mendorong siswa untuk bisa 

bertanggung jawab teradap belajarnya sendiri. Jadi, dapat melatih kemandirian belajar 

sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna, lebih tertanam dalam pada 

dirinya karena ia sendiri secara pribadi yang menemukan dan membangun 

pemahaman. 



o BEBAS menyediakan peluang kepada siswa untuk menjadi pengguna teknologi 

informasi dan komunikasi yang efektif. Dengan demikian dapat membangun 

masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Ia akan mampu 

bagaimana menemukan, dan memilih informas yang tepat, menggunakan informasi 

tersebut, mengolah dan menciptakan pengetahuan baru berdasarkan informasi tersebut 

serta menyebarluaskan atau menyajikan kembali informasi tersebut kepada orang lain. 

o Terakhir. Dengan BEBAS, siswa akan belajar bagaimana belajar. Sekali ia melek 

informasi, ia akan mengembangkan sikap positif dan keterampilan yang sangat 

berguna bagi dirinya dalam era informasi yang sedang dan akan dihadapinya kelak. 

Jadi, pada akhirnya BEBAS dapat membekali keterampilan hidup bagi siswa. 

 

Belajar berbasis aneka sumber (BEBAS) adalah satu paradigma baru pada lapis 

kedua dalam pendekatan dari bawah, yaitu sistem belajar dan pembelajaran. 

Sistem belajar-pembelajaran kebanyakan masih sangat memusat pada peran guru  

(teacher-centered learning) – tanpa guru tidak terjadi belajar. Beberapa konsep 

baru cara belajar seperti CBSA (cara belajar siswa aktif) dan belajar keterampilan 

proses telah diperkenalkan dan dilaksanakan (di atas kertas). 

 

 Namun ke dua konsep tersebut masih mengacu pada paradigma lama yaitu 

memusatnya pada peran guru. Reformasi paradigma dengan BEBAS memberikan 

kesempatan kepada setiap peserta didik/warga belajar untuk memilih dan 

menentukan sendiri sumber yang digunakannya untuk belajar. Tugas utama guru 

dan dosen serta setiap tenaga kependidikan adalah menumbuh-kembangkan sikap 

(termasuk sikap ilmiah) dan membangkitkan motivasi belajar dengan memberikan 

keteladanan. Di dalam kelas, guru/dosen merupakan pengelola kegiatan belajar 



yang lebih banyak berupa memberikan bantuan interaktif dalam pemilihan dan 

penggunaan sumber belajar.  

Peserta didik/pemelajar lebih banyak dituntut untuk mampu belajar mandiri serta 

belajar secara kooperatif dengan teman sejawat dan orang lain dalam 

lingkungannya. 

 

Belajar berbasis aneka sumber (Bebas) adalah menjadi paradigma belajar saat ini, 

hal ini dilakukan agar pebelajar memperoleh berbagai pengalaman belajar 

sehingga terjadi perubahan dalam dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Untuk 

itu, pebelajar (siswa/mahasiswa) harus sebanyak-banyaknya berinteraksi dengan 

sumber belajar. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan kita merasakan adanya 

beberapa kecenderungan, yaitu:  

1. Bergesernya paradigma pendidikan dan pelatihan dari sistem yang berorientasi 

pada guru/dosen ke sistem yang berorientasi pada pebelajar. Seiring dengan ini 

akan terjadi pula pergeseran peran guru/dosen dan pebelajar dalam proses 

pembelajaran karena makin banyaknya tersedia sumber-sumber belajar alternatif, 

di samping guru/dosen, 

2. Tumbuh dan makin memasyarakatnya pendidikan terbuka/jarak jauh sebagai 

system pendidikan alternative yang memungkinkan proses pendidikan dan 

pembelajaran dilakukan secara lebih luas, efisien, efektif dan dapat diekses oleh 

siapa saja yang memerlukan tanpa pandang jenis kelamin, usia, tempat tinggal , 

status ekonomi maupun pengalaman pendidikan sebelumnya, 

3. Makin banyaknya pilihan sumber belajar yang tersedia sebagai dampak makin 

banyak dan mudahnya informasi diperoleh baik yang bermanfaat maupun tidak, 

4. Makin diperlukannya standar kualitas global dalam kerangka persaingan global. 

Sistem akreditasi antar lembaga pendidikan baik di dalam maupun luar negeri 



nampaknya akan semakin penting karena makin ramainya lalu lintas transfer 

kredit antar lembaga terutama perguruan Tinggi, 

5. Semakin diperlukannya pendidikan sepanjang hayat, sejalan dengan menipisnya 

batas antara masa sekolah dan masa berkerja disatu pihak dan berkembang atau 

berubahnya pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam kehidupan di 

masyarakat. 

 

Kecenderungan-kecenderungan di atas secara perlahan namun pasti akan makin 

menampakkan wujudnya dalam kegiatan pembelajaran berkat terus 

berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, besar 

kecilnya kadar pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam 

pembelajaran akan mempengaruhi seberapa cepat kecenderungan tersebut dalam 

dunia pendidikan. Berkaitan dengan ungkapan di atas, maka nampaknya 

guru/dosen merupakan tenaga pelaksana yang sangat menentukan.  

 

Di antara faktor-faktor lain, guru sebagai penggerak proses belajar mengajar 

memainkan peranan yang sangat besar. Tingkat keterlibatan pebelajar serta 

interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar sangat tergantung pada guru, 

apakah ia mampu mengembangkan suatu sistem instruksional yang baik ataukah 

tidak. Guru yang profesional akan selalu secara swadaya menerapkan berbagai 

alternative pendekatan dalam pengelolaan proses belajar mengajar untuk 

menghasilkan suatu proses belajar mengajar yang inovatif dan lebih efisien. 

 

Upaya mengembangkan prosedur merancang pembelajaran amat penting 

dilakukan. Esensi rancangan adalah merancang seperangkat tindakan yang 

bertujuan untuk mengubah situasi yang ada ke situasi yang diinginkan. Dengan 



tidak mengesampingkan fungsi guru yang lain, jelaslah bahwa fungsi merancang 

pembelajaran merupakan fungsi yang sangat esensial karena pengelolaan dan 

evaluasi pembelajaran pada hakikatnya tergantung kepada rancangan 

pembelajaran yang telah dibuat guru. Belajar mengajar sebagai suatu proses 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.  

 

Salah satu komponen di dalamnya adalah sumber belajar. Dalam usaha 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, kita tidak 

boleh melupakan satu hal yang sudah pasti kebenarannya, yaitu bahwa pebelajar 

harus sebanyak-banyaknya berinteraksi dengan sumber belajar. Tanpa sumber 

belajar yang memadai sulit diharapkan dapat diwujudkan proses pembelajaran 

yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar yang optimal. Dengan demikian 

penggunaan aneka sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai arti 

yang sangat penting. Selain melengkapi, memilihara, dan memperkaya proses 

pembelajaran sumber belajar berkedudukan untuk meningkatkan kegiatan 

akademik pebelajar. 

 

Dengan dimanfaatkannya aneka sumber belajar secara maksimal, pemahaman 

tidak akan terbatas pada apa yang diperolehnya melalui kegiatan tatap muka tetapi 

akan mampu menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan terutama yang sesuai 

dengan bidang keahliannya, sehingga pengetahuannya senantiasa up to date dan 

mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

senantiasa berubah. Belajar tidak hanya terbatas menggunakan sumber belajar 

yang berupa bahan-bahan cetakan saja seperti buku yang hanya menekankan 



dimensi visual, tetapi lebih dari itu. Proses belajar dapat meliputi pemanfaatan 

semua indra kita secara total dan terpadu. Buku hanya sebagian dari sarana 

pembawa pesan kepada kita untuk kita pelajari karena masih banyak lagi sumber-

sumber lain yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran, misalnya audio, video, slide suara, overhead projector, internet, cd-

rom dan lain-lain. 

 

Degeng (1990:81) menyatakan sumber belajar mencakup semua sumber yang 

mungkin dapat digunakan oleh pebelajar agar terjadi perilaku belajar. Lebih lanjut 

Degeng menyatakan bahwa peranan pokok sumber belajar dalam proses 

pembelajaran adalah “mentransmisi” rangsangan atau informasi kepada pebelajar. 

AECT (1977:9) mendefinisikan sumber belajar adalah meliputi semua sumber 

(data, orang, bahan dan alat) yang dapat digunakan oleh pebelajar dalam belajar 

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah 

pebelajar dalam mencapai tujuan belajarnya.  

 

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa sumber belajar 

adalah segala hal yang dapat memberikan kemungkinan kepada seseorang 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dalam 

proses. Hal ini menunjukkan adanya aneka ragam sumber belajar yang masing-

masing mempunyai kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda 

dengan sumber belajar yang lainnya. Pada hakikatnya tidak ada satu sumber 

belajarpun yang dapat memenuhi segala macam keperluan. Dengan demikian, 

berbicara mengenai sumber belajar perlu diartikan dalam arti yang jamak dan 



beraneka ragam serta pemilihan sumber belajar perlu dikaitkan dengan sasaran 

yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar. 

 

Edgar Dale  (1969)  seorang  ahli  pendidikan mengemukakan  sumber  belajar 

adalah,  '  segala  sesuatu  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memfasilitasi belajar 

seseorang.' Pendapat  lain dikemukakan oleh Association Educational 

Comunication  and  Tehnology  AECT  (1977)  yaitu  '  berbagai  atau  semua 

sumber baik berupa  data, orang dan wujud  tertentu yang dapat digunakan siswa  

dalam  belajar,  baik  secara  terpisah  maupun  terkombinasi  sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar.' 

 

Kedua  pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  hakikatnya  sumber 

belajar  begitu  luas  dan  kompleks,  lebih  dari  sekedar media  pembelajaran. 

Segala  hal  yang  sekiranya  diprediksikan  akan  mendukung  dan  dapat 

dimanfaatkan  untuk  keberhasilan  pembelajaran  dapat  dipertimbangkan menjadi 

sumber belajar. Dengan pemahaman  ini maka guru bukanlah satu-satunya  

sumber  tetapi  hanya  salah  satu  saja  dari  sekian  sumber  belajar lainnya. 

 

2.1.8  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Istilah Pendidikan IPS dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia masih 

relatif baru digunakan. Pendidikan IPS merupakan padanan dari Social Studies 

dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. Istilah tersebut pertama kali 

digunakan di AS pada tahun 1913 mengadopsi nama lembaga Sosial Studies yang 

mengembangkan kurikulum di AS (Marsh, 1980; Martorella, 1979).  



Kurikulum pendidikan IPS tahun 1994 sebagaimana yang dikatakan oleh Hamid 

Hasan (1990), merupakan fusi dari berbagai disiplin ilmu. Martorella (1987) 

mengatakan bahwa pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek 

“pendidikan” dari “transfer konsep”, karena dalam pembelajaran Pendidikan IPS 

mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan 

mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya 

berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran 

Pendidikan IPS harus diformulasikan pada aspek kependidikannya.  

 

Mengenai tujuan ilmu pengetahuan sosial (pendidikan IPS), para ahli sering 

mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan dari program 

pendidikan tersebut. Gross (1978) menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan IPS 

adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang baik dalam 

kehidupannya di masyarakat secara tegas ia mengatakan “to prepare student to be 

well-functioning citizen in a democratic society”. Tujuan lain dari pendidikan IPS 

adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menggunakan penalaran 

dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya (Gross, 1978). 

 

Ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan IPS 

berusaha membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi 

sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan 

sosial masyarakatnya (Kosasi, 1994).  



 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi 

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa 

untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan 

pengertian dan tujuan dari pendidikan IPS,tampaknya dibutuhkan suatu pola 

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut. 

Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai 

model, metode, dan strategi pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan (Kosasi, 

1994), agar pembelajaran pendidikan IPS benar-benar mampu mengondisikan 

upaya pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar bagi siswa untuk menjadi 

manusia dan warga negara yang baik. Hal ini dikarenakan pengondisian iklim 

belajar merupakan aspek penting bagi tercapainya tujuan pendidikan (Aziz 

Wahab, 1986). 

 

2.2  Hasil Penelitian yang relevan 

 

1.  Van Sickle (1983) dalam penelitiannya mengenai model pembelajaran Student 

Teams Achievement Division dan implikasinya terhadap perolehan belajar 

siswa dan pengembangan kurikulum social studes, menemukan bahwa sistem 

belajar kelompok dan debriefing secara individual dan kelompok dalam model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division mendorong tumbuhnya 

tanggung jawab sosial dan individual siswa, berkembangnya sikap 

ketergantungan yang positif, mendorong peningkatan dan kegairahan belajar 

siswa, serta pengembangan dan ketercapaian kurikulum. 



 

2. Stahl (1992) dalam penelitiannya di beberapa sekolah dasar di amerika 

menemukan, bahwa penggunaan model cooperative learning mendorong 

tumbuhnya sikap kesetiakawanan dan keterbukaan di antara siswa. penelitian 

ini juga menemukan bahwa model tersebut mendorong ketercapaian tujuan dan 

nilai-nilai sosial dalam pendidikan social studies. 

 

3. Penelitian yang dilakukan Webb (1985) menemukan bahwa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning sikap dan 

perilaku siswa berkembang kea rah suasana demokratisasi dalam kelas. 

 

4.  Penelitian Snider (1986) yang dilakukan pada siswa Grade-9 untuk mata 

pelajaran Geografi di amerika menemukan bahwa penggunaan model 

cooperative learning sangat mendorong meningkatnya prestasi belajar siswa 

dengan perbedaan hampir 25 % dengan kemajuan yang dicapai oleh siswa 

yang diajar dengan menggunakan sistem kompetensi. 

 

Mengkaji beberapa temuan penelitian terdahulu, tampaknya model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division menunjukkan efeltivitas yang sangat tinggi 

bagi perolehan hasil belajar siswa, baik dilihat dari pengaruhnya dan pelatihan 

sikap serta ketrampilan sosial yang sangat bermanfaat bagi siswa dalam 

kehidupannya di masyarakat. 


