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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam diri manusia, dan perubahan 

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Dari definisi 

diatas yang sangat perlu kita garis bawahi adalah  bahwa peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk 

bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam berbagai 

bidang. Jika di dalam suatu proses belajar seseorang tidak mendapatkan suatu 

peningkatan kualitas dan kuantitas  kemampuan, dapat dikatakan orang 

tersebut sebenarnya belum mengalami proses belajar atau dengan kata lain 

mengalami kegagalan dalam proses belajar. (Thursan Hakim dalam 

http://books.google.co.id) 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Gagne dalam Sagala (2009: 17) yang 

mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang terjadi dalam kemampuan 

manusia yang terjadi setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya 

disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. 

http://books.google.co.id/


10 

 

2.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses membelajarkan siswa dengan menggunakan 

azaz pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan. Definisi lain mengemukakan bahwa pembelajaran adalah upaya 

memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa 

agar terjadi proses belajar. 

 

Hamalik (2008: 57) mendefinisikan pembelajaran sebagai kombinasi yang 

tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi guna mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.3 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Ada berbagai macam teori belajar dan pembelajaran yang telah dikemukan 

oleh para ahli, teori-teori tersebut pada umumnya berbeda satu sama lain 

dengan alan tersendiri. 

 

2.3.1 Teori belajar konstruktivisme 

Menurut pendekatan konstruktivisme, pengetahuan bukanlah kumpulan 

fakta daari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai 

konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun 

lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu barang yang dapat dipindah 

dari pikiran orang yang telah mempunyai pengetahuan kepada orang lain 

yang belum mempunyai pengetahuan. 

 

Secara konseptual proses belajar konstruktivisme jika dipandang dari 

pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung 
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satu arah melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada 

pengalamannya melalui proses asimilasi, akomodasi, yang bermuara pada 

kemutahiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi 

prosesnya dari pada segi perolehannya. Oleh sebab itu, pengelolaan 

pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam pemrosesan 

gagasannya, bukan semata-mata pengelolaan siswa dan lingkungan 

belajarnya bahkan padaa unjuk kerja atau prestasi belajarnya (Budiningsih: 

2004). 

 

2.3.2 Teori belajar kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan suatu 

proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, 

emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang 

melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi 

antara lain mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan 

menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan 

terbentuk didalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman-pengalaman sebelumnya Piaget, dalam (Budiningsih, 2004). 

 

Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, yaitu 

perbendaharaan pengetahuan individu yang mencakup ingatan jangka 

panjang (long term memory).Psikologi kognitif memandang manusia 

sebagai mahluk yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk 

diproses. Perkaitan utama psikologi kognitif adalah upaya memahami proses 

individu mencari, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menyimpan 
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informasi. Belajar kognitif berlangsung berdasarkan schemata atau struktur 

mental individu yang mengorganisasikan hasil pengamatannya (Lapono, 

2008). 

 

Berdasarkan kedua teori di atas penulis berpandangan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebi menekankan pada pandangan 

kognitivisme yang menganggap belajar sebagai suatu proses internal yang 

mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek 

kejiwaan lainnya. 

 

2.4 Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan asas atau prinsip yang penting dalam belajar, karena 

pada hakekatnya belajar adalah berbuat (learning to do). Aktivitas siswa 

dalam belajar tidak cukup hanya mendengar dan mencatat.  

 

Belajar diperuntukkan untuk mengembangkan kemampuan pribadi siswa 

dengan mengembangkan potensinya melalui berbagai aktivitas Sagala (2009: 

45). Menurut Sanjaya (2006: 130) menganggap belajar bukanlah sekedar 

menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat, 

memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Karena itu, model pembelajaran harus dapat mendorong aktivitass siswa. 

Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga 

meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 
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Menurut Kunandar (2011 : 277) mendefinisikan aktivitas siswa sebagai 

keterlibatan dalam bentuk sikap, perhatian, partisipasi dan aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar 

dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

 

Berdasarkan teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa menyangkut 

sikap,perhatian, partisipasi, dan presentasi ketika proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dikelas, sehingga dengan adanya aktivitas belajar,  

akan tercapai suasana aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan yang 

diharapkan oleh guru dapat tercapai. 

 

Aktivitas yang akan diamati dalam penelitian ini melipiti: 

a. Menurut Gagne N Bring dalam Anni, dkk (2005: 25) Sikap adalah 

kombinasi, informasi, dan emosi yang dihasilkan dalam pre-disposisi 

untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu 

secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

b. Perhatian dikemukakan oleh Slameto (2003)  ”Perhatian adalah keaktifan 

peningkatan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam 

pemusatannya kepada barang sesuatu baik yang ada di dalam maupun 

yang ada di luar individu”. 

c. Partisipasi dikemukakan oleh Slameto (2003) yang mengatakan bahwa 

partisipasi adalah: “Pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu 

obyek, dan juga meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas yang sedang dilakukan”. 
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2.5 Hasil Belajar 

Berdasarkan pendapat Paul Suparno dalam Sardiman (2010: 38) hasil belajar 

seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, subjek belajar, tujuan, 

minat atau motivasi yang mempengaruhi dengan bahan yang sedang 

dipelajari. Hal yang sama dikemukakan oleh : 

 

Bloom dalam Suprijono, dkk (2009: 6-7) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), applicatian (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberiakan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiotory, 

pre-routine, rountinized. Psikomotor  juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, menejerial, dan intelektual. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar 

bukan saja sejumlah pengetahuan yang diperoleh siswa, melainkan juga 

adanya perubahan perilaku dan sikap siswa. Jadi, yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh dari soal tes yang diberikan oleh guru 

kepada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

2.6 Model Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya 

sebagai satu kelompok atau satu tim. pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pembelajaran yang yang membantu siswa mengembangkan 

pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, 

sehingga dengan bekerja secara bersama-sama diantara sesama anggota 
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kelompok akan meningkatkan motivasi, dan perolehan belajar Solihatin 

(2007: 5). 

 

Menurut Slavin dalam Isjoni (2007: 17) mendefinisikan cooperative learning 

merupakan model pembelajaran yang dikenal sejak lama, dimana pada saat 

itu guru mendorong para siswa untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan-

kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran teman sebaya. 

 

Anita Lie dalam Isjoni (2007: 16) menyebutkan pembelajaran kooperatif  

dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa 

lain dalam tugas-tugas yang terstruktur dengan jumlah anggota kelompok 

pada umumnya 4-6 orang saja. 

 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial.Untuk mencapai hasil belajar itu model 

pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama dan interdependensi siswa 

dalam struktur tugas, struktur tujuan, struktur reward-nya.Struktur tugas 

berhubungan bagaiman tugas diorganisir. Struktur tugas dan reward 

mengacu pada derajat kerja sama atau kompetisi yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan maupun reward (Suprijono 2009: 61). 

 

Dengan melaksanakan model pembelajaran cooperative Learning siswa 

memungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, di samping itu 

juga bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan 

berfikir (thinking skill) maupun keterampilan sosial (social skill), seperti 

keterampilan untuk mengemukakan pendapat, menerima saran dan 

masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan, dan mengurangi 

timbulnya prilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas, Stahl dalam 

Isjoni (2007: 23). 
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Model pembelajaran cooperative learning ini terbagi menjadi beberapa jenis 

variasi model yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya: 1) Student Team 

Acievement Division (STAD), 2) jigsaw, 3) Group Investigastion (GI), 4) 

Rotating Trio Exchange, 5) Group Resume, (Isjoni, 2007: 51). 

 

Menurut Arends dalam Asma (2006: 16) unsur-unsur dasar pembelajaran 

kooperatif adalah: 

1. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka “sehidup 

sepenanggungan bersama” 

2. Siswa bertangung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 

seperti milik mereka sendiri. 

3. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

memiliki tujuan bersama. 

4. Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompoknya. 

5. Siswa akan dikenakan atau akan diberikan hadiah/penghargaan yang juga 

akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajar. 

7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang dipelajari dalam kelompoknya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning ialah model pembelajaran yang di 

harapkan bisa meningkatkan siswa untuk dapat meraih keberhasilan dalam 
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belajar, di samping itu juga bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan, 

baik keterampilan berfikir (thinking skill) maupun keterampilan sosial (social 

skill). 

 

2.7 Model Cooperative LearningType STAD 

2.7.1 Pengertian Pembelajaran Type STAD 

Menurut Slavin dalam Asma (2006: 51) menjelaskan bahwa pembelajaran 

cooperative type STAD siswa ditempatkan dalam kelompok belajar 

beranggota empat atau lima orang siswa yang merupakan campuran dari 

kemampuan akademik yang berbeda, sehingga dalam setiap kelompok 

terdapat siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah atau variasi 

jenis kelamin, kelompok ras dan etnis, atau kelompok sosial lainnya. Guru 

lebih dahulu menyajikan materi baru dalam kelas, kemudian anggota team 

mempelajari dan berlatih untuk materi tersebut dan kelompok mereka 

yang biasanya berpasangan. Melengkapi lembar kerja, bertanya satu sama 

lain, membahas masalah dan mengerjakan latihan. Tugas-tugas mereka itu 

harus dikuasai oleh setiap anggota kelompok pada akhirnya guru 

memberikan kuis yang harus dikerjakan siswa secara individu. 

Slavin (dalam Trianto, 2007: 68) menyatakan bahwa pada STAD 

siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan 

suku. Guru menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja dalam 

tim mereka memastiakan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai 

pelajaran tersebut. Kemudian, seluruh siswa diberikan tes tentang 

materi tersebut, pada saat tes ini mereka tidak diperbolehkan saling 

membantu.  

 

Cooperative mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan 

bersama (Hamid Hasan dalam Solihatin dkk, 2007: 4). Dalam kegiatan 
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cooperative, siswa secara individu 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  

 

Cooperative learning lebih dari sekedar belajar kelompok atau kelompok 

kerja, karena belajar dalam model kooperatif harus ada “Struktur dorongan 

dan dan tugas yang bersifat kooperatif” sehingga memungkinkan 

terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan-hubungan yang bersifat 

interdependensi yang efektif diantara anggota kelompok (Slavin, 1983; 

Stahl, 1994; Solihatin dkk, 2007 : 4-5). 

 

Melalui berbagai pendapat para ahli di atas, penulis dapat mendefinisikan 

bahwa pengertian cooprative learning adalah sebagai suatu sikap atau 

prilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

stuktur kerja sama yang teratur dalam kelompok sehingga membentuk 

pembelajaran yang menyenangkan. 

 

2.7.2 Langkah-Langkah Pembelajaran Tipe STAD 

 

Langkah-langkah cooperative learning type STAD ini  didasarkan pada 

langkah-langkah cooperative yang terdiri atas enam langkah atau fase. 

Fase-fase dalam pembelajaran itu adalah sebagai berikut: 
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Fase 1.Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut  dan memotivasi siswa belajar. 

Fase 2.Menyajiakan /menyampaikan informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3.Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase 4.Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5.Evaluasi  

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6.Memberikan penghargaan 

Mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. Ibrahim dalam Trianto,( 2007:71) 

 

2.7.3 Komponen-Komponen Cooperative Learning Type STAD  

Type ini dikembangkan Slavin, dan merupakan salah satu type 

Cooperative yang menekankan pada adanya interaksi diantara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Pada proses 
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pembelajarannya, belajar cooprative type STAD melalui lima tahapapan 

yang meliputi: Tahap penyajian materi, (2) Tahap kegiatan kelompok, (3) 

Tahap tes individual, (4) Tahap penghitungan skor perkembangan 

individu,(5)  Tahap pemberian penghargaan kelompok Slavin dalam 

Isjoni (2007: 51). 

 

Tahap Penyajian Materi, yang mana guru memulai dengan 

menyampaikan indicator yang harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa 

ingi tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari, dalam penelitian ini 

adalah pelajaran IPS materi keragam suku bangsa dan budaya di 

Indonesia. Dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan 

mengingatkan siswa terhadap materi prasyarat yang telah dipelajari, agar 

siswa dapat menghubungkan materi yang kan disajikan dengan 

pengetahuan yang dimiliki. Mengenai teknik penyajian materi pelajaran 

dapat dilakukan secara klasikal ataupun melalui audiovisual. Lama 

persentasi dan berapa kali harus dipersentasikan bergantung pada 

kekompleksan materi yang akan dibahas.  

 

Dalam mengembangkan materi pembelajaran perlu ditekankan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Mengembangkan materi  pembelajaran sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari siswa dalam kelompok 

b. Menekankan belajar adalah memahami makna, dan bukan hafalan  

c. Memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol 

pemahaman siswa. 
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d. Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan itu benar atau 

salah, dan 

e. Beralih kepada materi selanjutnya apabila siswa telah memahami 

permasalahan yang ada. 

 

Tahap Kerja Kelompok, pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas 

sebagai bahan yang akan dipelajaridalam keja kelompok siswa saling 

berbagi tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar semua 

anggota kelompok dapat memahami materi yang dibahas, dan satu 

lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Pada tahap ini guru 

berperan sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok. 

 

Tahap Tes Individual, yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan belajar telah dicapai, diadakan tes secara individual, 

mengenai materi yang telah dibahas. Pada penelitian ini tes individual 

diadakan pada akhir pertemuan kedua dan ketiga, masing-masing selam 

10 menit agar siswa dapat menunujukkan apa yang telah dipelajari 

secara individu ini didata dan diarsipkan, yang akan digunakan pada 

perhitungan perolehan skor kelompok. 

 

Tahap Perhitungan Skor Individu, dihitung berdasarkan skor awal, 

dalam penelitian didasarkan pada nilai evaluasi hasil belajar semester I. 

berdasarkan skor awal setiap siswa memiliki kesempatan yang sama 

untuk memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya 

berdasarkan skor skor tes yang diperolehnya. Penghitungan 
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perkembangan skor individu dimaksudkan agar siswa terpacu untuk 

memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya. Adapun 

penghitungan skor perkembangan individu pada penelitian ini diambil 

dari penskoran perkembangan individu yang dikemukakan Slavin dalam 

Isjoni (2007: 53)  seperti terlihat pada table berikut: 

Tabel 1. Perhitungan Skor Individual 

 

Skor Tes Skor Perkembangan Individu 

a. Lebih dari 10 poin dibawah skor 

awal 

 

b. 10 hingga 1 poin dibawah skor awal 

 

c. Skor awal sampai 10 poin diatasnya 

 

d. Lebih dari 10 poin diatas skor awal 

 

e. Nilai sempurna (tidak berdasarkan 

skor awal) 

5 

 

 

10 

 

20 

 

30 

 

30 

 

 

Sumber : Slavin dalam Isjoni (2007:53) 

 

Perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan 

masing-masing perkembangan skor individu dan hasilnya dibagi sesuai 

jumlah anggota kelompok. Pemberian penghargaan diberikan 

berdasarkan perolehan skor rata-rata yang dikategorikan menjadi 

kelompok yang baik, kelompok yang hebat dan kelompok super. 

 

Adapun kriteria yang digunakan untuk untuk menentukan pemberian 

penghargaan terhadap kelompok adalah sebagai berikut: 

a. Kelompok dengan skor rata-rata 15, sebagai kelompok baik 

b. Kelompok dengan skor rata-rata 20, sebagai kelompok hebat, dan  

c. Kelompok dengan skor rata-rata 25 sebagai kelompok super. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam  

komponen-komponen cooperative learning type STAD terdapat 

beberapa tahap yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran sehingga 

mampu memberikan suasana yang berbada kepada siswa dan dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa.  

 

2.7.4 Kelebihan dan Kelemahan Cooperative Learning Type STAD 

Kelebihan dari model Cooperative  Learning Type STAD yaitu (1) 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, (2) dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, (3) dapat meningkatkan 

kreativitas siswa, (4) dapat mendengar, menghormati, serta 

menerima pendapat siswa lain, (5) dapat mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan, (6) dapat mengidentifikasikan perasaannya juga perasaan 

siswa lain, (7) dapat menyakinkan dirinya untuk orang lain dengan 

membantu orang lain dan menyakinkan dirinya untuk saling 

memahami dan saling mengerti (http//hendygoblog.blogspot.com). 

 

 

Kekurangan dari model Cooperative Learning Type STAD yaitu (1) setiap 

siswa harus berani berpendapat atau menjelaskan kepada teman-temannya, 

(2) sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran cooperative 

type STAD ini harus lengkap, (3) memerlukan banyak waktu 

(http//hendygoblog.blogspot.com). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa model 

cooperative learning type STAD tidak hanya memiliki banyak kelebihan, 

tetapi juga terdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu, perlu adanya 

pemahaman dan pendalaman untuk pembelajaran cooperative learning 

type STAD agar dapat terlaksana dengan baik 
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2.8 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu program pendidikan yang 

mengintegrasikan secara interdisiplin konsep-konsep ilmu sosial dan 

humaniora untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan (Sapriya,dkk.2007:1).  

 

Pembelajaran IPS di SD terdiri dari materi geografi, Sejarah, Sosial dan 

Ekonomi. Materi IPS SD tidak tampak nyata, namun tertata secara terpadu 

dalam standard kompetensi  yang dimulai dari kelas satu sampai dengan kelas 

enam. Pembelajaran IPS pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan 

melalui pendekata mata pelajaran. 

 

IPS di sekolah dasar berfungsi mengembangkan pengetahuan sikap dan 

keterampilan dasar untuk memahami kenyataan sosial siswa dalam 

kehidupan sehari-hari dan bertujuan agar mampu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam 

kehidupan sehari-hari serta mengembangkan pemahaman tentang 

perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini 

sehingga siswa memiliki kebanggan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah 

air. 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran 

yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Sedangkan 

tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk: (a) mengajarkan 

konsep-konsep dasar sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan 

kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis; (b) 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inkuiri, problem 

solving, dan keterampilan sosial; (c) membangun komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (d) 

meningkatkan kerjasama dan kompetensi dalam masyarakat yang 
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heterogen, baik secara nasional maupun global (Sapriya dkk., 2007: 

133). 

 

Selaras dengan kedua pendapat diatas, Djahiri (Sapriya, dkk. 2007: 7) 

mengemukakan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya 

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Ilmu 

pengetahuan sosial adalah ilmu-ilmu sosial dan ilmu lain yang dipadukan 

dalam suatu program pendidikan yang ditujukan pada jenjang pendidikan 

dasar sampai perguruan tinggi. 

 

2.9 Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa 

pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh kerena itu, pendidikan 

IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian tujuan 

pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

lebih tinggi. 

The Social Science Education Frame Work For California School (Sapriya, 

dkk. 2007: 13) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu 

membina siswa agar mampu mengembangkan pengertian/pengetahuan 

berdasarkan data, generalisasisi serta konsep ilmu tertentu maupun yang 

bersifat interdisipliner/komprehensif dari berbagai cabang ilmu sosial. 
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Menurut Hasan (Supriatna, dkk., 2007: 5), Tujuan Pendidikan IPS dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan 

intektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai 

anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai 

pribadi.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai 

disiplin ilmu sosial, Maka dari itu dalam pembelajaran IPS guru diharapkan 

membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dalam 

penyampaian materi pelajaran dapat di terima oleh peserta didik dengan baik. 

 

2.10Ruang Lingkup Kurikulum 

 

Di dalam kurikulum 2006 ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi aspek-

aspek: 

1. Manusia, tempat dan lingkungan 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perbuatan 

3. System social dan budaya 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

 

2.11Hipotesa Tindakan 

 

Berdasarkan kajian teori tersebut di atas maka hipotesa yang diajukan dari 

penelitian ini adalah: jika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV 

SDN 5 Metro Selatan Kota Metro dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif type STAD dan menggunakan langkah-langkah yang tepat maka 

aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat. 


