
 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk 

menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu, oleh 

karena itu hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi 

kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, dimana di 

dalamnya termasuk belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan dan 

perkembangan globalisasi. Sehingga dengan belajar seseorang siap menghadapi 

perkembangan zaman yang begitu pesat. Belajar merupakan suatu proses 

perubahan sikap dan perilaku yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, 

pendapat tersebut didukung oleh penjelasan Slameto (2010:2) bahwa “Belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya”. 

 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungannya (Hamalik, 2004:28). Hal ini senada juga disampaikan oleh 

Trianto (2009:17) belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku tetap dari 

belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil 
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menjadi lebih terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta 

bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri. Selanjutnya menurut 

Sardiman (2004:20) belajar adalah usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 

yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

 

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif ketat terjadi sebagai hasil 

latihan atau pengalaman. Perubahan yang dimaksud harus relatif permanen dan 

tetap pada untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu sangat dibutuhkan teori-

teori belajar. Kebutuhan akan teori adalah hal yang penting. Untuk itu 

pemahaman tentang konsep- konsep dan prinsip-prinsip yang bersifat teoritis dan 

telah diuji melalui eksperimen sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan hal tersebut 

melahirkan teori belajar. Teori belajar berhubungan dengan psikologi terutama 

berhubungan dengan situasi belajar. Teori belajar bersifat deskriptif dalam 

membicarakan proses belajar. 

 

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis dari teori belajar ini, yaitu; (1) 

behaviorisme, (2) kognitivisme, dan (3) kontruktivisme. Secara garis besar, 

behaviorisme hanya berfokus pada aspek-aspek obyektif yang diamati pada proses 

pembelajaran. Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan 

bagaimana otak bekerja dalam mempelajari sesuatu. Sedangkan teori 

konstruktivisme mengemukakan bahwa belajar sebagai proses saat peserta didik 

secara aktif membangun ide-ide baru dalam belajar. 
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1) Teori Belajar Behavioristik 

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner 

tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu 

berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah 

pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal 

sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku 

yang tampak sebagai hasil belajar. 

 

Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon, mendudukkan orang 

yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan 

menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku 

akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai 

hukuman. 

 

Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku 

yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui 

rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respon) 

berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan 

belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. 

Sedangkan respons adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik terhadap 

stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan 

perilaku S-R (Stimulus-Respon). Ciri-ciri teori belajar behavioristik: 

1. Mementingkan faktor lingkungan 

2. Menekankan pada faktor bagian 
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3. Menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode 

obyektif 

4. Sifatnya mekanis 

5. Mementingkan masa lalu 

(http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-behavioristik.html) 

Tokoh-tokoh aliran behavioristik di antaranya adalah Thorndike, Watson, Clark 

Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Berikut akan dibahas karya-karya para tokoh 

aliran behavioristik dan analisis serta peranannya dalam pembelajaran. 

1. Teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike. 

 

(Slavin, 2000) menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus 

dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar 

seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat 

indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi 

perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang 

dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran 

behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan 

bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike 

ini disebut pula dengan teori koneksionisme. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Belajar_Behavioristik) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas menurut tokoh Thorndike, belajar dapat terjadi 

dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dan respons. Agar 

tercapai hubungan antara stimulus dan respons, perlu adanya kemampuan untuk 

memilih respons yang tepat serta melalui percobaan-percobaan (trials) dan 

kegagalan-kegagalan (error) terlebih dahulu.  

 

http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-behavioristik.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Thorndike&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_B._Watson&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Clark_L._Hull&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Clark_L._Hull&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Edwin_Ray_Guthrie&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=B._F._Skinner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_koneksionisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Belajar_Behavioristik
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Ada tiga hukum belajar yang utama, menurut Thorndike yakni (1) hukum efek; 

(2) hukum latihan dan (3) hukum kesiapan (Bell, Gredler, 1991). Ketiga hukum 

ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon.  

1. Hukum Kesiapan atau law of readiness ; Keberhasilan seseorang tergantung 

dari ada atau tidaknya kesiapan dari orang tersebut. 

2. Hukum Latihan atau law of practice ; Semakin sering suatu pelajaran diulang, 

maka pelajaran itu akan semakin dikuasai. 

3. Hukum Akibat atau law of effect ; Kuat lemahnya hubungan stimulus dan 

respon tergantung akibat yang ditimbulkannya. Apabila respon yang diberikan 

seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan 

dipertahankan dan diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan 

menhasilkan ketidaksenangan, maka respon itu akan dihentikan atau tidak 

diulang. 

(http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-behavioristik.html). 

 

 

Berikut ini adalah penerapan dari teori belajar koneksionisme. 

a. Guru dalam proses pembelajaran harus tahu apa yang hendak diberikan 

kepada siswa. 

b. Dalam proses pembelajaran, tujuan yang akan dicapai harus dirumuskan 

dengan jelas, masih dalam jangkauan kemampuan siswa. 

c. Motivasi dalam belajar tidak begitu penting, yang lebih penting ialah adanya 

respon-respons yang benar terhadap stimulus. 

d. Ulangan yang teratur perlu sebagai umpan balik bagi guru, apakah proses 

pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum. 

e. Siswa yang sudah belajar dengan baik segera diarahkan. 

f. Situasi belajar dibuat mirip dengan kehidupan nyata, sehingga terjadi transfer 

dari kelas ke lingkungan luar. 

g. Materi pembelajaran yang diberikan harus dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

h. Tugas yang melebihi kemampuan peserta didik tidak akan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahannya. 

(staff.uny.ac.id/sites/default/files/T%20behaviouristik_0.pdf) 

 

 

2. Teori belajar classical conditioning dengan tokoh Pavlov 

Pavlop mengatakan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu, harus 

dilakukan stimulus yang menghasilkan tingkah laku tersebut secara berulang-

ulang dengan melakukan pengondisian tertentu.  Pengondisian tersebut adalah 

http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-behavioristik.html
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dengan melakukan semacam pancingan atau sesuatu yang dapat menimbulkan 

tingkah laku yang ingin di implementasikan.  

 

Penerapan teori conditioning dalam proses belajar adalah sebagai berikut. 

a. Mata pelajaran tertentu ditambah dengan guru yang baik, maka siswa 

mempunyai respon positif yang berarti siswa senang pada cara guru mengajar. 

Kalau hal ini dilakukan berkali-kali, maka akan terjadi : mata pelajaran 

tertentu mengakibatkan siswa mempunyai respon positif terhadap mata 

pelajaran. 

b. Mata pelajaran tertentu ditambah guru otoriter, maka respons siswa negatif. 

Kalau hal ini dilakukan berkali-kali, maka akan terjadi hal sebagai berikut : 

mata pelajaran tertentu mengakibatkan respons siswa terhadap mata pelajaran 

tertentu negatif. 

 

3. Teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh 

Skinner 

Teori operant conditioning ini adalah pengembangan teori stimulus respons. 

Skinner membedakan ke dalam dua macam respons, yakni respondent response 

(reflexive response) dan operant response (instumental response). Respondent 

response adalah respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. 

Respon ini relatif tetap, artinya, setiap ada stimulus semacam itu akan muncul 

respon yang sama.  (http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-

behavioristik.html) 

 

Penerapan Teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning 

Skinner dalam proses belajar adalah sebagai berikut: 

http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-behavioristik.html
http://fkipunmas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-behavioristik.html
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1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, 

jika benar diberi penguat. 

2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 

3. Materi pelajaran, digunakan sistem modul. 

4. Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 

5. Dalam proses pembelajaran, tidak digunakan hukuman. Untuk ini lingkungan 

perlu diubah, untuk menghindari adanya hukuman. 

6. Tingkah laku siswa yang sesuai akan diberi hadiah. 

(staff.uny.ac.id/sites/default/files/T%20behaviouristik_0.pdf) 

 

2) Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes 

terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini 

memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses infromasi dan pelajaran 

melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan 

hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. 

Model ini menekankan pada bagaimana sebuah informasi diproses. 

 

Proses pembelajaran strategi kognitif merupakan proses reflection in action. 

Sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), guru 

memiliki posisi yang menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi 

utama guru ialah merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran. Guru 

bertugas mengalihkan seperangkat pengetahuan yang terorganisasikan sehingga 

pengetahuan tersebut menjadi bagian dari sistem pengetahuan siswa. Sejalan 

dengan itu, Kurikulum KTSP menegaskan bahwa kedudukan guru dalam kegiatan 
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belajar mengajar sangat strategis dan menentukan. Strategis karena guru akan 

menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Menentukan karena 

gurulah yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan disajikan kepada 

peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi guru dalam upaya 

memperluas dan memperdalam materi ialah rancangan pembelajaran yang efektif, 

efisien, menarik dan hasil pembelajaran yang bermutu tinggi dapat dilakukan 

dicapai oleh setiap guru. http://fkipunmas.blogspot.com/2012/03/teori-teori-

belajar.html 

 

Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses 

yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Winkel (1996: 53) belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

(http://www.slideshare.net/fhendy/52942980-teoribelajarkognitif). 

 

 

3) Teori Belajar Konstruktivisme 

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan dapat 

diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup 

yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) 

pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap 

untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan 

http://fkipunmas.blogspot.com/2012/03/teori-teori-belajar.html
http://fkipunmas.blogspot.com/2012/03/teori-teori-belajar.html
http://www.slideshare.net/fhendy/52942980-teoribelajarkognitif
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memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme siswa 

dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat 

keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam 

mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu 

mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selain itu siswa terlibat secara 

langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 

Ciri-ciri teori konstruktivisme : 

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 

2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 

3. Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi 

perubahan konsep ilmiah. 

4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses kontruksi 

berjalan lancar. 

 

 Selain itu yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata 

memberikan pengetahuan kepada siswa, siswa harus membangun pengetahuan di 

dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-

cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat 

relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar 

menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. 

(http://fkipunmas.blogspot.com/2012/03/teori-teori-belajar.html) 

 

http://fkipunmas.blogspot.com/2012/03/teori-teori-belajar.html
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Berkaitan dengan teori konstruktivisme, terdapat dua teori belajar yang 

dikembangkan Jean Piaget dan Vygotsky. Berikut ini akan dijelaskan oleh kedua 

tokoh tersebut dalam mengembangkan teori konstruktivisme. 

 

a. Teori Belajar Konstruktivisme Jean Piaget 

Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa penekanan 

teori kontruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang 

dibangun dari realitas lapangan. Dalam teori konstruktivisme menurut Piaget 

peran guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai fasilitator.   

 

b. Teori Belajar Konstruktivisme Vygotsky 

Menurut Slavin ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan. 

Pertama, dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar 

kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa 

dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah 

pengembangan terdekat/proksimal masing-masing. Kedua, pendekatan Vygotsky 

dalam pembelajaran menekankan perancahan (scaffolding). Dengan scaffolding, 

semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggungjawab untuk 

pembelajarannya sendiri.  

 
Teori konstrutivisme memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Berikut ini 

adalah kelebihan dan kelemahannya. 

Kelebihan teori konstruktivisme sebagai berikut. 
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a. Berfikir dalam proses membina pengetahuan baru mengajak peserta didik 

berfikir dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. 

b. Peserta didik yang terlibat secara langsung dalam mengembangkan 

pengetahuan baru akan lebih paham dan bisa mengapliksikannya dalam semua 

situasi. 

c. Peserta didik yang terlibat secara langsung dengan aktif, mereka mengingat 

lebih lama semua konsep 

d. Peserta didik dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan sosialnya yang 

bertujuan untuk mendapat pengalaman baru. 

 

Kelemahan dalam teori ini adalah kurangnya peranan guru untuk mendukung 

dalam proses belajar mengajar. 

(http://riantinas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-konstruktivisme.html) 

 

4)  Teori Belajar Sibernetik 

Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan 

dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang 

sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori 

sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai 

kesamaan dengan teori kognitif yaitu mementingkan proses belajar dibandingkan 

hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibenetik, namun yang 

lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari 

siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar 

akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. 

Menurut Budiningsih (2005), kelebihan dan kekurangan dari teori belajar 

sibernetik sebagai berikut. 

 

http://riantinas.blogspot.com/2012/06/teori-belajar-konstruktivisme.html
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Kelebihan : 

c. Cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. 

d.  Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 

e. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 

f.  Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin 

dicapai. 

g.  Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 

h.  Kontrol belajar (conten control, pace control, display control, dan conscious 

cognition control) memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing 

individu (prinsip perbedaan individual terlayani). 

i. Balikan informatif memberikan rambu- rambu yang jelas tentang tingkat 

untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang 

diharapkan. 

 

 Kekurangan : 

Teori sibernetik sebagai teori belajar sering kali dikritik karena lebih menekankan 

pada sistem informasi yang akan dipelajari, sementara itu bagainama proses 

belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh system informasi 

yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, 

pemikir, dan pencipta. 

 

5) Humanistik 

Teori belajar humanistik adalah suatu teori pembelajaran yang mengembangkan 

potensi-potensi yang ada di diri peserta didik dan teori ini lebih menekankan 

kepada memanusiakan manusia. Berdasarkan teori ini tugas pendidik adalah untuk 

membantu peserta didik dalam mengambangkan potensi-potensi yang ada di 

dalam diri peserta didik sehingga siswa mampu memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. 

 

Dengan adanya teori belajar humanistik siswa dapat mengarahkan dirinya sendiri 

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mengetahui apa yang 

dipelajarinya serta tahu seberapa besar siswa tersebut dapat memahaminya dan 

juga siswa dapat mengetahui kapan dan bagaimana mereka belajar. Dengan 

demikian siswa diharapkan mendapat manfaat dan kegunaan dari hasil belajar 



 

 

 

28 

bagi dirinya sendiri. Tokoh -tokoh yang mempelopori psikologi humanistik yang 

digunakan sebagai teori belajar humanisme sebagai berikut. 

 

a. Abraham maslow (1912-1999) 

Maslow di kenal sebagai pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa 

manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. 

Teorinya yang paling di kenal adalah teori tentang Hierarchy of Needs ( Hirarki 

kebutuhan ). (http://syifamilha.blogspot.com/2012/04/teori-belajar-

humanistik.html) 

 

Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. 

Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan 

fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, 

ialah kebutuhan mendapatkan ras aman dan seterusnya. 

(http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/24/teori-belajar-humanisme-

406226.html). Dalam teori ini yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah 

pemberian morivasi dan perhatian terhadap siswa pada saat proses belajar 

mengajar terjadi.  

 

b. Arthur Combs 

Combs bersama dengan Donald Syngg ( 1904 – 1967 ) mengemukakan bahwa 

teori belajar humanistik mempunyai arti bagi individu. Artinya bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai 

oleh siswa. Sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa 

adanya paksaan sedikit pun. Dengan demikian seorang guru harus lebih 

http://syifamilha.blogspot.com/2012/04/teori-belajar-humanistik.html
http://syifamilha.blogspot.com/2012/04/teori-belajar-humanistik.html
http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/24/teori-belajar-humanisme-406226.html
http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/24/teori-belajar-humanisme-406226.html
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memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa 

tersebut. Apabila seorang guru ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha 

merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku internal 

membedakan seseorang dari yang lain. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat 

kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya 

disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal arti tidaklah menyatu pada 

materi pelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa diri siswa 

untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan 

menghubungkannya dengan kehidupannya. 

 

c. Carl Rogers 

Carl Roger adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap 

saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu mengatasi masalah-

masalah kehidupannya. Menurutnya hal yang terpenting dalam proses 

pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan 

pembelajaran 

 

Salah satu tujuan proses pembelajaran adalah meningkatkan hasil belajar yang 

diperoleh siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Hasil belajar merupakan hal 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan 

proses yang nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar. Sehubungan dengan 

hasil belajar, Dimyati dan Mujiono (2006:3), hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 
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diakhri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

 

Hasil belajar (achievement) merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimilki seseorang. Penguasaan hasil 

belajar seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Di sekolah hasil belajar dapat 

dilihat dari penguasaan siswa terhadap mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan 

adanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa 

dalam proses belajar mengajar maka akan mendapatkan hasil belajar yang baik 

pula. 

 

Menurut Slameto (2003:53), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah : 

1. Faktor intern meliputi : 

a. Faktor Jasmaniah 

1. Faktor kesehatan 

2. Faktor cacat tubuh 

b. Faktor-faktor Psikologis 

1. Intelegensi 

2. Perhatian 

3. Minat 

4. Bakat 

5. Motif 

6. Kematangan 

7. Kesiapan 

c. Faktor kelelahan 

2. Faktor ekstern meliputi : 

a. Faktor keluarga 

1. Cara orang tua mendidik 

2. Relasi antar keluarga 

3. Suasana rumah 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

5. Pengertian orang tua 

6. Latar belakang kebudayaan 

b. Faktor sekolah 

1. Metode mengajar 

2. Kurikulum 
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3. Relasi guru dengan siswa 

4. Relasi siswa dengan siswa 

5. Displin sekolah 

6. Alat pengajaran 

7. Waktu sekolah 

8. Standar pelajaran diatas ukuran 

9. Keadaan gedung 

10. Metode belajar 

11. Tugas rumah 

c. Faktor Masyarakat 

1. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

2. Mass media 

3. Teman bergaul 

4. Bentuk kehidupan masyarakat 

 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Hasil belajar dapat dikatakan sebagai output dari suatu input seperti yang 

dikemukakan oleh A. J Romizowski bahwa hasil belajar merupakan keluaran 

(outputs) dari suatu sistem pemprosesan masukan (input). Masukan dari sistem 

tersebut berupa macam-macam informasi, sedangkan keluarannya adalah 

perbuatan atau kinerja (performance). Menurut Benjamin S. Bloom hasil belajar 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Selanjutnya Benjamin S. Bloom berpendapat bahwa hasil belajar dapat 

dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu pengetahuan dan keterampilan.  

Pengetahuan terdiri dari empat kategori, yaitu : 

a. Pengetahuan tentang fakta 

b. Pengetahuan tentang prosedural 

c. Pengetahuan tentang konssep 

d. Pengetahuan tentang prinsip 

Keterampilan juga terdiri dari empat kategori, yaitu : 

a. Keterampilan untuk berpikir atau keterampilan kognitif 

b. Keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik 

c. Keterampilan bereaksi atau sikap 

d. Keterampilan berinteraksi 
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Usman menyatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat 

kaitannya dengan rumusan tujuan intstruksional yang direncanakan sebelumnya 

yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

1. Domain Kognitif 

a. Pengetahuan 

b. Pemahaman  

c. Aplikasi 

d. Analisa 

e. Sintesa 

f. Evaluasi 

2. Domain Kemampuan sikap 

a. Menerima atau memperhatikan 

b. Merespon 

c. Penghargaan 

d. Mengorganisasikan 

e. Mempribadi atau mewatak 

3. Ranah Kognitif 

a. Menirukan 

b. Manipulasi 

c. Keseksamaan 

d. Artikulasi 

e. Naturalisasi 

 

 

Menurut Oemar Hamalik (2008:30), hasil belajar akan tampak pada setiap 

perubahan-perubahan disetiap aspek : 

1. Pengetahuan 

2. Pengertian 

3. Kebiasaan 

4. Keterampilan 

5. Apresiasi 

6. Emosional 

7. Hubungan sosial 

8. Jasmani 

9. Etis dan budi pekerti 

10. Sikap  

 

 

Hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai apabila proses pembelajaran 

dilakukan dengan baik, sadar dan terorganisir. Seperti yang diungkapkan 
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Sardiman (2001:19): “Agar hasil belajar dapat tercapai secara optimal maka 

proses pembelajaran harus dilakukan dengan sadar dan terorganisir.” Sardiman 

A.M. (2001:49) mengemukakan bahwa hasil pengajaran itu dapat dikatakan baik, 

apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 

b. Hasil itu meruapakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil belajar 

mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan bagian kepribadian diri 

setiap siswa, sehingga akan dapat mempengaruhi pandangan dan cara 

mendekati suatu permasalahan. Sebab pengerahuan itu dihayati dan penuh 

makna bagi dirinya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil belajar 

adalah hasil belajar yang dicapai seorang siswa selama kurun waktu tertentu 

berupa penghargaan atau nilai yang diperoleh setelah mengikuti tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Siswa 

dikatakan berhasil apabila setelah proses pembelajaran tingkat pengetahuan yang 

dimilikinya bertambah, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Baik buruknya hasil 

belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran nampak dalam perubahan 

tingkah laku secara meyeluruh yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Namun pada prakteknya penilaian ranah afektif kurang mendapat perhatian dari 

para guru. Penilaian hasil belajar lebih menekankan pada pencapaian hasil 

kognitif maupun psikomotor. Kemampuan afektif merupakan bagian dari hasil 

belajar siswa yang sangat  penting. Keberhasilan pembelajaran pada ranah 

kognitif dan psikomotor sangat ditentukan oleh kondisi afektif siswa. Ranah 

afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada lima karakteristik 

afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Pada 
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penelitian ini lebih khusus membahas mengenai penilaian hasil belajar ranah 

afektif pada aspek nilai (value). 

 

2. Nilai Sosial 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, shingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, 

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok 

orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan suatu hal itu disukai, 

diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang 

menghayatinya menjadi bermartabat. 

 

Nilai menurut Mulyana (2004:11), adalah rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga 

melahirkan tindakan pada diri seseorang. Ditegaskan oleh Amborise dalam 

Mulyana (2004:23), bahwa nilai itu sifatnya relatif yang merupakan landasan bagi 

perubahan dan dapat ditanamkan melalui berbagai sumber seperti keluarga, 

masyarakat, agama, media massa, tradisi, dan dalam pergaulan. 

 

Menurut Steeman dalam Adisusilo (2012:56), nilai dalah sesuatu yang memberi 

makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah 

sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai merupakan prefensi yang tercermin dari perilaku seseorang 

sehingga seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tergantung 

pada sistem nilai yang dipegangnya. 
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Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths  dalam Adisusilo (2012:58-59) 

mempunyai sejumlah indikator yang dapat dicermati, yaitu: 

1. Nilai memberi tujuan atau arah, kemana kehidupan harus menuju, harus 

dikembangkan, atau harus diarahkan. 

2. Nilai memberi aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang 

berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. 

3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku atau bersikap sesuai 

dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu member acuan atau pedoman 

bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku. 

4. Nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan, untuk dimilki dan 

untuk diperjuangkan. 

5. Nilai mengusik perasaan, hati nurani seseorang ketika sedang mengalami 

berbagai perasaan. 

6. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang. 

7. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas perbuatan atau tingkah laku tertentu 

sesuai dengan nilai tersebut. 

8. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang 

ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan atau mengalami berbagai 

persoalan hidup. 

 

Hill dalam Adisusilo (2012:60) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah 

laku hidup, mempunyai tiga tahapan yaitu: 

1. Values thinking, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau values 

cognitive. 

2. Values affective, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri 

orang untuk melakukan sesuatu pada tahap ini dapat dirinci lagi menjadi 

dispotition dan commitments. 

3. Values actions, yaitu tahap dimana nilai yang telah menjadi keyakinan dan 

menjadi niat diwujudkan menjadi sesuatu tindakan nyata atau perbuatan 

konkret. 

 

Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lain, selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu 

merupakan keputusan nilai yang menyatakan berguna atau tidak berguna, benar 

atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai 

yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang 

ada pada manusia sebagai subjek penilai yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, 
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karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu 

berharga, berguna, benar, indah, baik, dan sebagainya.  

 

Segala sesuatu dalam kehidupan memiliki nilai, demikian juga di masyarakat 

terdapat nilai. Nilai yang dimiliki oleh masyarakat disebut dengan nilai sosial. 

Setiap masyarakat memiliki nilai sosial sebagai ciri identitas masyarakat tersebut. 

Nilai tersebut dianut, diyakini kebenarannya serta dijunjung tinggi keberadaannya.  

Pengertian nilai tidak ada batasannya karena nilai itu sendiri bersifat abstrak dan 

hanya bisa dipahami oleh orang atau masyarakat yang menganut dan 

mengamalkan nilai sosial. Namun demikian, dari dua pengertian di atas, dapat 

dipahami bahwa nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat 

kepada sesuatu yang dianggap benar, baik luhur dan penting yang berguna secara 

nyata bagi menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Nilai sosial adalah segala 

sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang diidam-idamkan masyarakat. Agar 

nilai-nilai sosial itu dapat tercipta dalam masyarakat, maka perlu diciptakan 

norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial.  

 

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, 

orang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai 

buruk. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah 

berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Drs. Suparto mengemukakan bahwa niai-nilai sosial 

memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Diantaranya nilai-nilai dapat 

menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir 
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dan bertingkah laku. (http://www.scribd.com/doc/49302687/nilai-sosial-budaya-

sebagai-faktor-pembentuk-kepribadian-bangsa) 

 

Dalam http://www.scribd.com/doc/49302687/nilai-sosial-budaya-sebagai-faktor-

pembentuk-kepribadian-bangsa, ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut: 

1) Nilai sosial merupakan konstruksi abstrak dalam pikiran orang yang tercipta 

melalui interaksi sosial. 

2) Nilai sosial bukan bawaan lahir, melainkan dipelajari melalui proses 

sosialisasi, dijadikan milik diri melalui internalisasi dan akan mempengaruhi 

tindakan-tindakan penganutnya dalam kehidupan sehari-hari disadari atau 

tanpa disadari lagi (enkulturasi). 

3) Nilai sosial memberikan kepuasan kepada penganutnya. 

4) Nilai sosial bersifat relatif. 

5) Nilai sosial berkaitan satu dengan yang lain membentuk sistem nilai. 

6) Sistem nilai bervariasi antara satu kebudayaan dengan yang lain. 

7) Setiap  nilai memiliki efek berbeda terhadap perorangan atau kelompok. 

8) Nilai sosial melibatkan unsur emosi dan kejiwaan. 

9)  Nilai sosial mempengaruhi perkembangan pribadi. 

 

Nilai merupakan pondasi penting dalam menentukan karakter suatu masyarakat 

dan suatu bangsa. Nilai tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi melalui proses 

penyebaran, penyadaran dan penanaman yang salah satunya pendidikan di 

sekolah. Mulyana (2004:119) mengartikan pendidikan nilai sebagai penanaman 

dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang hampir 

sama, Mardiatmadja dalam Mulyana (2004:119) mendefinisikan pendidikan nilai 

http://www.scribd.com/doc/49302687/nilai-sosial-budaya-sebagai-faktor-pembentuk-kepribadian-bangsa
http://www.scribd.com/doc/49302687/nilai-sosial-budaya-sebagai-faktor-pembentuk-kepribadian-bangsa
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sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai 

serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan 

Nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah 

mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan. 

 

Hill dalam Adisusilo (2012:71) dengan singkat menandaskan bahwa: 

“Pendidikan nilai harus mampu membuat peserta didik menguasai pengetahuan 

yang berakar pada nilai-nilai tradisionalnya yang mampu menolong menghadapi 

nilai-nilai modern; berempati dengan persepsi dan perasaan orang-orang yang 

tradisional; mengembangkan keterampilan kritis dan menghargai nilai-nilai 

tersebut; mengembangkan diri sehingga berketerampilan dalam membuat 

keputusan dan berdialog dengan orang lain; dan akhirnya mampu mendorong 

peserta didik untuk berkomitmen pada masyarakat dan warganya.” 

 

Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan nilai adalah proses 

bimbingan melalui suritauladan pendidikan yang berorientasi pada penanaman 

nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan 

estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. 

 

Mulyana (2004:119) mengungkapkan bahwa secara umum, pendidikan nilai 

dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan 

mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam 

kehidupan. Secara khusus menurut APEID (Asia and the Pasific Programme of 

Education Innovation for Development) pendidikan nilai dtujukan untuk : 1) 

menerapkan pembentuakan nilai kepada anak, 2) menghasilkan sikap yang 

mencerminkan nilai-nilai yang diiinginkan, 3) membimbing perilaku yang 

konsisten dengan nilai-nilai tersebut.Untuk sampai pada tujuan dimaksud, 
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tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar 

perlu diperkenalkan oleh para pendidik. Sasaran yang hendak dituju dalam 

pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik.  

 

3. Mata Pelajaran IPS Terpadu 

Sebutan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dalam dunia pendidikan 

dasar dan menengah di negara kita, secara historis muncul bersamaan dengan 

diberlakukannya Kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1975. IPS memiliki 

kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin 

ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu (integrated), interdisipliner, 

multidimensional bahkan cross-diciplinary. IPS  merupakan suatu program 

pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan 

baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), 

maupun ilmu pendidikan (Somantri, 2001:101).  

 

Tujuan utama pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

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

sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil menghadapi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa 

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai 

manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik.  

 

Rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut oleh Awan Mutakin dalam 

Puskur (2006:4). 

a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya 

mealui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 
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b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode 

yanf diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial.  

c. Mampu menggunakan modle-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat. 

d. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-maslah sosial, serta mampu 

membuat analisis kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang ketat. 

e. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri 

sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab dalam membangun 

masyarakat. 

f. Memotivasi seseorang bertindak berdasarkan moral. 

g. Fasilitator dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat 

menghakimi. 

h. Memepersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya 

dan mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam 

mengambil keputusan pada setiap persoalan yang dihadapinya.  

i. Menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaaan dan penolakan siswa 

terhadap materi pembelajaran IPS yang diberikan. 

 

Tujuan mata pelajaran IPS Terpadu di SMP adalah a) mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkunyannya, b) memiliki 

kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah sosial, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial, c) 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan kemanusiaan, 

dan d) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, baik ditingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Dikatakan juga bahwa pelajaran IPS Terpadu ini bukan hanya penanaman, 

pembinaan, pengetahuan konseptual belaka, melainkan ialah pembinaan 

pengertian sikap terhadap nilai-nilai praktis (operasional) daripada konsep 

tersebut serta kemahiran dalam penerapannya sebagai insan sosial. Oleh karena 

IPS Terpadu bukan sekedar menyodorkan serentetan konsep-konsep saja, 

melainkan kemampuan guru dan siswa menarik nilai/arti yang terkandung dalam 

konsep, serta bagaimana cara menerapkannya. 
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IPS Terpadu harus mengembangkan; pengertian, sikap, dan keterampilan. 

Pengertian; menyangkut perkembangan fakta, konsep dan generalisasi yang 

merupakan isi dasar IPS Terpadu. Hal ini dapat diambil dari ilmu-ilmu sosial dan 

dari pengalaman dalam masyarakat sendiri. Sikap; menyangkut nilai, apresiasi, 

dan ide-ide yang diperoleh anak didik melalui program IPS Terpadu. Sedangkan 

keterampilan; menyangkut kemampuan tehnis dan fisik. Ketiga aspek tersebut 

saling berkaitan dan perlu dikembangkan pada setiap program IPS Terpadu sesuai 

dengan tujuan IPS Terpadu. 

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi 

mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu 

memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan dari penggunaan model 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. 

Dengan pemilihan metode, strategi, pendekatan, serta teknik pembelajaran 

diharapkan adanya perubahan dari mengingat atau menghafal ke arah berpikir dan 

pemahaman. 

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Model 

pembeljaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk menerapkan pemgetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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Menurut Davidson dan Warsham dalam Isjoni (2011:28), pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan 

menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektifitas yang mengitegrasikan 

keterampilan sosial yang bermuatan akademik. 

 

Slavin dalam Isjoni (2011:15) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang 

dengan struktur kelompok heterogen. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif 

ini, siswa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Dengan begitu siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya 

sendiri dan berusaha menemukan inforamsi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan pada mereka. 

 

Model pembelajaran kooperatif harus menerapkan lima unsur menurut Lie 

(2004:31) yaitu “Saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, 

tatap muka, komunikasi antar anggota, evaluasi proses kelompok”. Jika kelima 

unsur tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta suasana kerja 

kelompok yang maksimal dan dapat memberikan semangat belajar yang tinggi, 

sehingga kemungkinan hasil belajarpun akan meningkat. 

 

Menurut Agus Suprijono (2009: 65) terdapat enam langkah atau tahapan di dalam 

pembelajaran yang menggunakan model kooperatif . Langkah-langkah itu 

ditunjukkan pada tabel bawah ini. 
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Tabel 1. Langkah-langkah Model  Pembelajaran Kooperatif 
FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan siswa agar lebih siap 

menerima pelajaran. 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 

siswa secara verbal. 

Fase 3: Organize students into leraning 

teams. 

Mengorganisasi siswa ke dalam tim-

tim belajar. 

Memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang tata cara pembentukan tim 

belajar dan membantu kelompok 

melakukan transisi yang efisien. 

Fase 4: Assist team work and study 

Membantu kerja tim dan belajar. 

Membentu tim-tim belajar selama 

siswa mengerjakan tugas. 

Fase 5: Test on the materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan siswa mengenai 

mengenai materi pelajaran atau 

kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

 

Fase 6: Provide Recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prestasi individu maupun 

kelompok. 

 

a. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan model pembelajaran kooperatif menurut Widyantini (2006:4) adalah hasil 

belajar siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari 

temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Johnson & Johnson dalam 

Trianto (2010:57) menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah 

memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan 

pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Louisell dan 

Descamps dalam Trianto (2010:57) juga menambahkan, karena siswa bekerja 

dalam suatu tim, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki hubungan diantara 

para siswa dari latar belakang etnis dan kemmapuan, mengembangkan 

keterampilan-keterampilan proses dan pemecahan masalah. Jadi inti dari tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa dan 
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memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama 

siswa lainnya. 

 

b. Prinsip Dasar Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Nur dalam Widyantini (2006:4), prinsip dasar dalam pembelajaran 

kooperatif sebagai berikut: 

1) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakan dalam kelompoknya dan berpikir bahwa semua anggota kelompok 

memiliki tujuan yang sama. 

2) Dalam kelompok terdapat pembagian tugas secara merata dan dilakukan 

evaluasi setelahnya. 

3) Saling membagi kepempininan antar anggota kelompok untuk belajar selama 

pembelajaran. 

4) Setiap anggota kelompok bekerja sama atas semua pekerjaan kelompok. 

 

 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Nur dalam Widyantini (2006:4) 

sebagai berikut : 

1) Siswa dalam kelompok bekerja sama menyelesaikan materi belajar sesuai 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

2) Kelompok dibentuk secara heterogen. 

3) Penghargaan lebih diberikan kepada kelompok, bukan kepada individu. 

 

Pada model pembelajaran kooperatif memang ditonjolkan pada diskusi dan kerja 

sama dalam kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen sehingga siswa 

dapat berkomunikasi, saling berbagi ilmu, saling menyampaikan pendapat, dan 

saling menghargai pendapat teman sekelompoknya. 
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5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture and Picture 

Model pembelajaran picture and picture adalah suatu model pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar. Dalam operasionalnya gambar-gambar dipasangkan 

satu sama lain atau bisa jadi di urutkan menjadi urutan yang logis. Dalam 

pelaksanaannya, teknik penggunaan dan pemanfaatan media picture and picture 

turut memberikan andil yang besar dalam menarik perhatian siswa dalam proses 

belajar mengajar, karena pada dasarnya media mempunyai dua fungsi utama yaitu 

media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar bagi siswa (Djamarah, 

2002:137). 

 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

menurut Istarani (2011:7) adalah sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin 

dicapai. Di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang 

menjadi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan 

demikian maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus 

dikuasainya. Disamping itu guru juga harus menyampaikan indikator-

indikator ketercapaian KD, sehingga sampai dimana KKM yang telah 

ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. 

2) Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Penyajian materi sebagai 

pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru memberikan 

momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran 

dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi yang 

menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan 

teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk 

belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 

3) Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan (berkaitan dengan 

materi). Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang 

ditunjukkan oleh guru atau oleh temannya. Dengan gambar akan menghemat 

energi guru dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

Dalam perkembangan selanjutnya guru dapat memodifikasikan gambar atau 

mengganti gambar dengan video atau demonstrasi tentang suatu kegiatan 

tertentu. 

4) Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan 

gambar-gambar yang ada. Di langkah ini guru harus bisa melakukan inovasi, 

kadang penunjukkan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa 
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merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa 

merasa memang harus menjalankantugas yang telah diberikan.  

5) Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam menentukan 

urutan gambar. Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan 

cerita, atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. Ajaklah 

sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk membantu 

sehingga proses diskusi dalam PBM semakin menarik. 

6) Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan materi dan menanamkan   

konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam 

proses diskusi dan pembacaan gambar ini, guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk 

mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mngetahui 

bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah 

ditetapkan. 

7) Guru menyampaikan kesimpulan. Di akhir pembelajaran guru bersama siswa 

mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pelajaran. 

 

Sedangkan menurut Istarani (2011:8), kelebihan dan kekurangan picture and 

picture adalah sebagai berikut. 

Kelebihan : 

1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih 

dahulu. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-

gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3. Dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa diminta 

guru untuk menganalisa gambar yang ada. 

4. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan alasan 

siswa mengurutkan gambar. 

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung gambar 

yang telah dipersiapkan oleh guru.  

 

Kekurangan : 

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualiatas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi yang dimilki siswa. 

3. Baik guru dan siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai 

bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 

4. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan. 
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6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples Non Examples 

Model ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 

(informasi) pembelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. 

Model ini menuntut para siswa untuk memiliki keampuan yang baik dalam 

memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh atau example materi 

yang sedang dibahas. Adapun non-example memberikan gambaran akan sesuatu 

yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. 

 

Example non-example adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

definisi konsep. Guru meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai 

konsep yang ada. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap example dan 

non-example, diharapkan akan memberikan kesempatan untuk menemukan 

konsep pelajarannya dan mendorong siswa menuju pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai materi yang ada. 

 

Model pembelajarn kooperatif tipe examples non examples merupakan suatu 

model pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam penyampaian 

materi pembelajaran. Menggunakan gambaran-gambaran visual mempengaruhi 

pembelajaran konsep dan mendukung pepatah lama yang mengatakan bahwa “a 

picture is worth a thousand words” (Arends, 2008;334). 

 

Penggunaan media gambar merupakan sarana yang digunakan untuk melaksankan 

model ini. Media gambar ini disusun dan dirancang agar siswa dapat menganalisis 

gambar menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai sesuatu yang ada di 

dalam gambar tersebut. Danim (2010:7) berpendapat bahwa media pendidikan 
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atau media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau alat pelengkap 

yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan 

siswa atau peserta didik. Media bukan sekedar peraga atau alat bantu dalam 

pembelajaran walaupun tekanan utama terletak pada benda atau suara yang 

didengar. Namun, media dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas pada 

intinya merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai perantara atau alat yang 

diperlukan untuk berinteraksi antara guru dengan siswa dengan tujuan untuk 

membangkitkan minat siswa dalam belajar dan penyampaian pesan. Jadi dengan 

digunakannya media gambar model pembelajaran kooperatif tipe examples non 

examples, guru dapat dengan mudah menyajikan seperangkat materi tertentu, 

membangkitkan minat siswa, keseragaman informasi, dapat dilakukan secara 

berulang dan dapat menjangkau semua bidang pelajaran. 

 

Kerangka konsep dan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

examples non examples adalah sebagai berikut.  

Kerangka konsep: 

a. Menggeneralisasikan pasangan antara contoh dan non contoh yang 

menjelaskan beberapa dari sebagian esar kareakter atau atribut dari konsep 

baru.  Menyajikannya dalam satu waktu dan meminta siswa untuk memikirkan 

perbedaan apa yang terdapat pada dua daftar tersebut.  Selama siswa 

memikirkan tentang tiap example dan non example tersebut, tanyakanlah pada 

mereka apa yang membuat kedua daftar tersebut berbeda. 

b. Menyiapkan examples non examples tambahan, mengenai konsep yang lebih 

spesifik untuk mendorong siswa mengecek hipotesis yang telah dibuatnya 

sehingga mampu memahami konsep yang baru. 

c. Meminta siswa untuk bekerja berpasangan untuk menggeneralisasikan konsep 

examples non examples mereka.  Setelah itu meminta tiap pasangan untuk 

menginformasikan di kelas untuk mendiskusikan secara klasikal sehingga tiap 

siswa dapat memberikan umpan balik. 

d. Sebagai bagian penutup, adalah meminta siswa untuk mendeskripsikan konsep 

yang elah diperoleh dengan menggunakan karakter yang telah didapat dari 

examples non examples. 
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Langkah-langkah pembelajaran: 

a. Guru menggunakan gambar tulisan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Guru menempelkan gambar atau tulisan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberi petunjuk pada peserta didik untuk memperhatikan atau 

menganalisis. 

d. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan atau 

menganalisis. 

e. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

f. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

g. Guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang dicapai. 

h. Kesimpulan. 

(http://sirakbarkurniawan.blogspot.com/2011/01/penerapan-metode-pembelajaran-

examples_15.html) 

 

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe examples 

non examples adalah sebagai berikut. 

Kelebihan : 

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

Kekurangan : 

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2. Memakan waktu yang lama. 

 

Example non example dianggap perlu dilakukan karena suatu definisi konsep 

adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi definisinya 

daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap 

example dan non-example diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju 

pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. 

 

 

http://sirakbarkurniawan.blogspot.com/2011/01/penerapan-metode-pembelajaran-examples_15.html
http://sirakbarkurniawan.blogspot.com/2011/01/penerapan-metode-pembelajaran-examples_15.html
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7. Minat Belajar 

Untuk dapat dapat mengetahui keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, 

seluruh faktor-faktor yang berhubungan dengan guru dan siswa harus dapat 

diperhatikan. Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah 

laku siswa sebagai timbal balik dari hasil sebuah pengajaran, tingkah laku siswa 

ketika mengikuti proses belajar mengajar dapat mengindikasikan akan 

ketertarikan siswa terhadap pelajaran itu, atau sebaliknya siswa merasa tidak 

tertarik terhadap pelajaran tersebut. Ketertarikan siswa inilah yang merupakan 

salah satu tanda-tanda minat. 

 

Minat merupakan suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha 

untuk mencari atau mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat 

bukan bawaan dari lahir, melainkan dapat dipengaruhi oleh bakat. Minat 

diciptakan atau dibina agar tumbuh dan terasa sehingga menjadi kebiasaan. 

Menurut Slameto (2010:180) minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang akan 

diperhatikan terus-menerus dan disertai dengan rasa senang. Minat dapat menjadi 

sebab suatu kegiatan dan hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Tidak 

adanya minat dapat mengakibatkan siswa tidak menyukai pelajaran dan akhirnya 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada 

yang lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap objek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut.  
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Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan, semakin besar minat. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan 

diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

serta selanjutnya mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat 

terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya.  

 

Minat belajar siswa adalah salah satu faktor yang berperan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Tanpa adanya minat belajar, sulit bagi siswa untuk mempunyai prestasi 

belajar yang optimal atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Titik permualaan 

dalam mengajar yang berhasil adalah membangkitkan minat anak didik, karena 

rangsangan tersebut membawa kepada senangnya anak didik, karena rangsangan 

tersebut membawa kepada senangnya anak didik kepada pelajaran dan 

meningkatkan kepentingan mata pelajaran bagi mereka, disamping perasaan 

mereka, kegiatan mereka ingin mendapatkan manfaat dari pekerjaan dan 

kegiatannya. 

 

Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh Djamarah (2008:166), tingginya 

minat belajar siswa dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: 

1. Tertarik dengan mata pelajaran. 

2. Selalu bersemangat mengikuti pelajaran. 

3. Merasa senang jika mendapat tugas. 

4. Merasa sedih jika tidak dapat mengikuti pelajaran. 

5. Merasa kecewa jika guru yang bersangkutan tidak dapat hadir memberikan 

pelajaran. 

6. Sering bertanya tentang materi pelajaran jika kurang mengerti. 

7. Selalu senang jika mengikuti ujian untuk mengetahui seberapa tinggi 

kemampuannya menguasai materi pelajaran. 

8. Selalu berusaha memahami pelajaran yang diperoleh saat belajar. 
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9. Merasa betah di kelas saat pelajaran berlangsung. 

10. Selalu mengerjakan tugas individu secara mandiri. 

 

 

Minat dapat muncul karena beberapa hal antara lain karena kebutuhan atau 

kemauan untuk dapat menghasilkan sesuatu hal yang baik. Demikian pula halnya 

dengan minat terhadap pelajaran IPS Terpadu dapat muncul karena siswa tertarik 

untuk mempelajarinya sesuai dengan kebutuhan atau merasakan bahwa pelajaran 

IPS Terpadu  yang dipelajarinya dirasa bermakna bagi dirinya. 

 

Slameto (2003:57) mengatakan bahwa minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia 

segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasaan dari pelajaran itu. 

Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan 

karena minat menambah kegiatan belajar. 

 

 

Aspek minat terdiri atas aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif berupa 

konsep positif terhadap suatu objek dan berpusat pada manfaat dari objek tersebut. 

Aspek afektif tampak rasa suka atau tidak senang terhadap objek tersebut 

(Taufani, 2008:39). Dapat diketahui bahwa minat terhadap mata pelajaran yang 

dimiliki seseorang bukan bawaan sejak lahir, tetapi dipelajari melalui proses 

penilaian kognitif dan penilaian afektif seseorang yang dinyatakan dalam sikap. 

Dengan kata lain, jika proses penilaian kognitif dan afektif seseorang terhadap 

objek minat adalah positif maka akan menghasilkan sikap yang positif dan dapat 

menimbulkan minat. 

 

Agar siswa memiliki minat untuk belajar, guru harus berusaha membangkitkan 

minat siswa agar proses belajar mengajar yang efektif tercipta di dalam kelas dan 

siswa mencapai suatu tujuan sebagai hasil dari belajarnya Minat belajar yang telah 
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dimilki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya. Apabila seseorang memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu hal 

maka terus berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat 

tercapai sesuai dengan keinginannya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka 

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

kaitannya dengan pokok masalah. 

 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 
Tahun Nama Judul Hasil 

2009 Wiwin 

Sriwidiningsih 

Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Example Non-Example 

dalam Pembelajaran 

Menulis dengan Fokus 

Penggunaan Bahasa 

Indonesia BAKU (Penelitian 

Eksperimen terhadap Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 3 

Bandung) 

Meningkatnya persentase rata-

rata kemampuan siswa 

kelompok eksperimen pada 

prates dari yang semula 51.24% 

menjadi 75.90 % pada pascates 

sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 24.67%. Adapun 

peningkatan persentase rata-rata 

kemampuan siswa kelompok 

kontrol pada prates dari yang 

semula 56.48% menjadi 

64.57% pada pascates sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 

8.10. Artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan 

antara kemampuan kelompok 

eksperimen dengan kemampuan 

kelompok kontrol. 

2009 Dwita 

Setyowati 

Meirina 

Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Model Examples 

Non Examples Dalam NHT 

Untuk Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas VII B 

SMP Negeri 2 Sukorejo 

Pasuruan 

Adanya peningkatan motivasi 

belajar siswa yaitu dengan 

peningkatan rata-rata persentase 

motivasi belajar dan taraf 

keberhasilan tindakan dari 

63,75% (cukup) pada siklus I 

menjadi 82,15% (baik) pada 

siklus II. Hasil belajar siswa 

juga mengalami peningkatan 

persentase ketuntasan belajar, 

yaitu: a) post tes I ke post tes II 

meningkat 2,44 % pada siklus I 

dan post tes III ke post tes IV 

meningkat 4,77% pada siklus II, 
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dan b) tes akhir siklus 

meningkat dari sebelum 

tindakan yaitu 71,43% menjadi 

83,33% pada siklus I, kemudian 

meningkat lagi menjadi 92,86% 

pada siklus II. 

 

1. Kerangka Pikir 

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan tergantung pada 

proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran oleh guru. Dalam proses 

belajar hendaknya guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran yang disajikan sehingga dapat menciptakan suasana interaksi 

belajar kondusif yang dapat memotivasi siswa sehingga siswa akan aktif, senang 

dan mudah memahami materi pelajaran dalam proses belajar mengajar. 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif, yaitu kooperatif tipe picture and picture dan kooperatif tipe examples 

non examples. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penanaman nilai sosial 

pada mata pelajaran IPS Terpadu melalui kedua model pembelajaran tersebut. 

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah minat siswa untuk belajar dalam 

mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

1. Perbedaan Penanaman Nilai Sosial Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu 

Siswa yang Diajar Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Picture 

And Picture dan Siswa yang Diajar Dengan Menggunakan Model 

Examples Non Examples  

 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan manambah minat dan 
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motivasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Model 

pembelajarn kooperatif tipe picture and picture dan tipe examples non 

examples merupakan model pembelajaran yang variatif dan efektif diterapkan. 

Model picture and picture menekankan tanggung jawab individu dalam hal 

penanaman konsep pada proses belajar mengajar, sedangkan model examples 

non examples lebih menekankan pada kerja sama kelompok dan interaksi 

kelompok. Kedua model pembelajaran ini memiliki langkah-langkah yang 

berbeda. 

 

Model kooperatif picture and picture guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian guru 

memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Penyajian materi sebagai 

pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru memberikan momentum 

permulaan pembelajaran. Selanjutnya guru menyediakan gambar-gambar yang 

akan digunakan (berkaitan dengan materi). Dalam proses penyajian materi, 

guru mengajak siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan 

mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru atau oleh temannya dan 

guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan 

gambar-gambar yang ada. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan 

siswa dalam menentukan urutan gambar dan dari alasan tersebut guru akan 

mengembangkan materi dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

 

Sedangkan model pembelajaran examples non examples, guru menggunakan 

gambar tulisan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menempelkan gambar 



 

 

 

56 

atau tulisan atau ditayangkan melalui proyektor. Selanjutnya guru memberi 

petunjuk pada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisis. Guru 

membagi siswa ke dalam kelompok 2-3 orang siswa kemudian mendiskusikan 

gambar yang ditayangkan, dari hasil analisa gambar tersebut dicatat pada 

kertas. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya dan 

guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang dicapai. 

 

Dari uraian di atas terdapat karakteristik yang berbeda antara kedua model 

pembelajaran, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil observasi 

penanaman nilai sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu dengan 

menggunakan model pemebelajaran kooperatif tipe picture and picture dan 

examples non examples. 

 

Hal tersebut didukung oleh teori konstruktivisme dari Vygotsky dimana ada 

dua implikasi utama dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinya setting kelas 

berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan 

kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi 

pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan 

terdekat/proksimal masing-masing. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam 

pembelajaran menekankan perancahan (scaffolding). Dengan scaffolding, 

semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggungjawab untuk 

pembelajarannya sendiri. Dimana implikasi pertama sesuai dengan kedua 

model pembelajaran yang diterapkan, yaitu penggunaan model pembelajaran 

kooperatif picture and picture dan examples non examples. Sedangkan 
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implikasi kedua sesuai dengan model pembelajaran picture and picture yang 

lebih menekankan tanggung jawab individu dalam pembelajaran. Sehingga 

dari perbedaan antara kedua model pembelajaran tersebut berdampak terhadap 

perbedaan penanaman nilai sosial siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

2. Nilai Sosial Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Yang Memiliki 

Minat Belajar Rendah Yang Pembelajarannya Menggunakan Model 

Picture And Picture Dan Yang Pembelajarannya Menggunakan Model 

Examples Non Examples 

 

Pada model pembelajaran picture and picture terdapat penunjukkan oleh guru 

yang mampu membuat siswa untuk berusaha memahami materi dan 

mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, karena dengan model 

pembelajaran picture and picture ini siswa tidak bisa bergantung pada teman 

yang lainnya sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab belajar pada diri 

siswa. Oleh karena itu siswa yang memiliki minat belajar rendah akan 

termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan siswa 

tersebut harus mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru karena siswa tersebut tidak dapat mengandalkan temannya karena 

jika guru memanggil secar acak dan yang dipanggil maka ia sendirilah yang 

menjawab pertanyaan. 

  

Proses pembelajaran kooperatif tipe examples non examples terdapat 

pembagian kelompok yang terdiri dari 2-3 orang siswa. Sehingga siswa yang 

memilki minat belajar tinggi akan lebih aktif  mendominasi diskusi dan 

cenderung mengontrol jalannya diskusi, sedangkan siswa yang memiliki minat 

belajar rendah akan lebih banyak diam dan mengalami kesulitan untuk 

menjelaskan materi. 
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Beberapa perbedaan tersebut dapat berdampak pada keberhasilan penanaman 

nilai sosial yang ada dalam pembelajaran. Sehingga penanaman nilai sosial 

pada mata pelajaran IPS Terpadu siswa yang  minat belajarnya rendah yang 

pembelajarannya menggunakan kooperatif tipe picture and picture lebih tinggi 

dibandingkan kooperatif tipe examples non examples. 

 

Hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya teori belajar koneksionisme 

dengan tokoh Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah 

proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang 

merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal 

lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi 

yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa 

pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi perubahan tingkah laku akibat 

kegiatan belajar dapat berwujud konkrit, yaitu yang dapat diamati, atau tidak 

konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. Stimulus yang diberikan guru pada 

pembelajaran picture and picture merangsang respon siswa yang memiliki 

minat belajar rendah untuk tertarik dan mengikuti pelajaran dengan baik. 

 

3. Nilai Sosial Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa yang Memiliki 

Minat Belajar Tinggi Yang Pembelajarannya Menggunakan Model 

Picture And Picture Dan Yang Pembelajarannya Menggunakan Model 

Examples Non Examples  

 

Proses pembelajaran kooperatif tipe examples non examples, siswa yang 

memilki minat belajar tinggi akan lebih aktif dalam diskusi, siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi semakin memahami materi dan semakin baik 

pengetahuannya karena ia memilki ketertarikan yang tinggi terhadap materi 
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yang diberikan oleh guru. Berbeda dengan penerapan model kooperatif tipe 

picture and picture siswa yang memiliki minat belajar tinggi terkadang merasa 

lebih memahami dibanding temannya yang lain dan tidak menyadari bahwa 

temannya yang memiliki minat rendah akan berusaha memahami materi 

secara maksimal dan ia telah mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan 

dari guru. Sehingga siswa yang minat belajarnya tinggi dalam pembelajaran 

picture and picture penanaman nilai sosialnya rendah. Hal ini dapat 

mengakibatkan perbedaan  penanaman nilai sosial siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi hasil penanaman nilai sosialnya lebih rendah yang menggunakan 

kooperatif tipe picture and picture dibandingkan tipe examples non examples. 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hukum akibat atau law of effect Thorndike 

yairtu kuat lemahnya hubungan stimulus dan respon tergantung akibat yang 

ditimbulkannya. Apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan 

kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan dan diulang. 

Sebaliknya, apabila respon yang diberikan menghasilkan ketidaksenangan, 

maka respon itu akan dihentikan atau tidak diulang. Sesuai juga dengan 

penerapan teori conditioning Pavlov dalam proses belajar yaitu (1) mata 

pelajaran tertentu ditambah dengan guru yang baik, maka siswa mempunyai 

respon positif yang berarti siswa senang pada cara guru mengajar. Kalau hal 

ini dilakukan berkali-kali, maka akan terjadi : mata pelajaran tertentu 

mengakibatkan siswa mempunyai respon positif terhadap mata pelajaran. (2) 

mata pelajaran tertentu ditambah guru otoriter, maka respons siswa negatif. 

Kalau hal ini dilakukan berkali-kali, maka akan terjadi hal sebagai berikut : 
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mata pelajaran tertentu mengakibatkan respon siswa terhadap mata pelajaran 

tertentu negatif. 

4. Interaksi antara Model Pembelajarann Kooperatif dengan Minat Belajar 

Siswa Mata Pelajaran IPS Terpadu Terhadap Penanaman Nilai Sosial 

 

Jika pada pada model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture, siswa 

yang memiliki minat belajar yang rendah dalam pelajaran IPS Terpadu hasil 

penanaman nilai sosialnya lebih baik daripada siswa yang memiliki minat 

belajar yang tinggi, dan jika pada model pembelajaran kooperatif  tipe 

examples non examples, siswa yang memiliki minat belajar tinggi hasil 

penanaman nilai sosialnya lebih baik daripada siswa yang memiliki minat 

belajar rendah, maka terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

dan minat belajar mata pelajaran IPS Terpadu terhadap penanaman nilai 

sosial. 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Winkel (1996: 53) belajar adalah suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. 

 

Berdasarkan uraian di atas kerangka pikir penelitian ini menggunakan desain 

by level dan dapat divisualisasikan sebagai berikut. 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
                 Pembelajaran kooperatif 

 

Minat belajar 

 

 

Picture and Picture 

 

Examples non Examples 

Rendah Penanaman Nilai Sosial  > Penanaman Nilai Sosial 

Penanaman Nilai Sosial< Penanaman Nilai Sosial Tinggi 



 

 

 

61 

 

2. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang 

menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan akademis yang relatif 

sama/sejajar dalam mata pelajaran IPS Terpadu. 

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe picture and picture dan kelas diberi model pembelajaran 

kooperatif tipe examples non examples diajar oleh guru yang sama. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajara IPS Terpadu siswa 

selain minat belajar terhadap mata pelajaran IPS Terpadu dan model 

pembelajaran tipe picture and picture dan examples non examples, 

diabaikan. 

 

3. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, 

dan anggapan dasar yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan penanaman nilai sosial pada mata pelajaran IPS Terpadu 

siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran picture and 

picture dan siswa yang diajar dengan menggunakan model examples non 

examples. 

2. Penanaman nilai sosial pada mata pelajaran IPS Terpadu siswa yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture lebih tinggi 
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dibandingkan yang diajar menggunakan model examples non examples 

terhadap siswa yang minat belajarnya rendah. 

3. Penanaman nilai sosial pada mata pelajaran IPS Terpadu ssiswa yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture lebih 

rendah dibandingkan yang diajar dengan menggunakan model examples 

non examples terhadap siswa yang minat belajarnya tinggi. 

4. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar 

mata pelajaran IPS Terpadu terhadap penanaman nilai sosial. 

 

 

 

 


