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2.1  Pengertian Prestasi Belajar 

 

Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Secara umum pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku (Darsono, 2000: 24). 

Sedangkan menurut Fontana (Suherman: 2003, 7-8), belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman.  

 

Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitifnya  yang dikutip Sudjana (2002: 

112) menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata (Schemas), yaitu 

kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami dan 

memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. 

Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu 

dan lingkungannya sehingga menjadikan seorang individu yang lebih dewasa 

memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap daripada ketika ia masih kecil. 

Berdasarkan penelitiannya, Jean Piaget yang dikutip oleh Sudjana (2002: 114)  

mengemukakan ada empat tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang 

berkembang secara kronologis pada proses belajar, antara lain: 

a. Tahap Sensor-motor 

Tahap ini dicapai anak umur 2 tahun. Karakteristiknya merupakan gerakan-

gerakan sebagai akibat reaksi langsung. Anak belum mempunyai kesadaran 
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adanya konsep objek yang tetap. Bila objek tersebut disembunyikan, maka 

anak itu tidak akan mencarinya. Karena anak secara berkesinambungan 

bertambah pengalaman pada lingkungannya. Pada akhir periode sensor motor, 

anak akan menyadari bahwa objek yang masih ada dan ia akan berusaha 

mencarinya. 

b. Tahap Pra-operasional 

Tahap ini dicapai anak umur 2-7 tahun. Operasi adalah suatu proses berpikir 

logis dan merupakan aktivitas mental bukan aktivitas sensor-motor. Pada 

tahap pra-operasional siswa dalam berpikirnya tidak didasarkan pada 

keputusan yang logis, melainkan didasarkan pada keputusan yang dapat dilihat 

dengan seketika. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian 

operasi konkrit. 

c. Tahap Operasional Konkrit 

Tahap ini kira-kira dicapai pada usia 7-11 tahun atau 12 tahun. Tahap ini 

ditandai dengan permulaan berpikir matematik logis. Siswa dalam periode ini, 

dalam berfikirnya dikatakan menjadi lebih operasional. Tahap ini disebut 

operasi konkrit sebab berpikir logisnya didasarkan atas manipulasi fisik dari 

objek-objek. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada periode ini terikat 

pada pengalaman pribadi  dan siswa masih belum mampu menguasai materi 

abstrak. 

d. Tahap Operasional Formal  

Periode terakhir adalah tahap berpikir normal, atau disebut juga periode 

hipotetik deduktif. Tahap ini adalah tahap tertinggi dari perkembangan 
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intelektual siswa. Biasanya tahap ini tercapai pada usia 11-12 tahun. Anak 

pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-

hal yang abstrak.  

 

Sedangkan Winkel (1997: 168) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu 

bukti keberhasilan belajar, atau kemampuan seorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajarnya sesuai bobot yang dicapainya. Oleh karena itu dapat dikatakan 

prestasi belajar merupakan  tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

sesuatu/materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setelah 

mengalami proses belajar. 

 

2.2  Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.2.1 Pengertian IPS 

 

Menurut Sadiharjo (2004: 30) istilah Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia 

muncul pada tahun 1975-1976, yaitu pada saat penyusunan kurikulum PPSP 

(Proyek Perintisan Sekolah Pembangunan) yang merupakan sebuah label untuk 

mata pelajaran sejarah, ekonomi, geografi dan mata pelajaran sosial lainnya untuk 

tingkat pendidikan dasar dan menengah.  

 

Menurut Ischak  (2001: 136), Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu terpanduan. 
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Dalam Kurikulum 2004 (2003: 6) disebutkan bahwa Pengetahuan Sosial  

merupakan perangkat fakta, peristiwa konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 ayat (1) 

menyatakan: 

“Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada 

SD/ADLB/MI dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi dan 

mengapresiasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta menanamkan 

kebiasaan berfikir dan berperilaku yang kritis, kreatif dan mandiri”. 

 

 

Secara implisit kandungan materi IPS yang perlu diberikan kepada siswa yaitu 

segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia, termasuk cara-cara manusia 

memanfaatkan alam untuk mencukupi kehidupannya. Oleh karena itu, kajian pada 

Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi disiplin Ilmu Geografi, Ekonomi, Antropologi, 

Tata Negara dan Sejarah. 

  

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai IPS di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, 

geografi, sosiologi, antropologi, sejarah dan tata negara yang berkaitan dengan 

masa lampau, yang dapat dimaknai untuk masa kini serta dapat diantisipasi untuk 

masa yang akan datang baik secara regional, nasional maupun global. 
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2.2.2 Tujuan IPS 

 

Dalam Kurikulum 2004 menyebutkan empat tujuan yang hendak dicapai dalam 

pendidikan IPS yaitu: 

1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah 

dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. 

2. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan sosial. 

3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Meningkatkan kemampuan bekerjasama dan berkompetisi dalam 

kelompok masyarakat yang majemuk baik secara rasional maupun global. 

 

Berdasarkan tujuan dari pendidikan IPS diatas, maka diharapkan guru dapat 

memilih dan menggunakan metode, pendekatan serta strategi pembelajaran yang 

tepat. Pendekatan adalah suatu jalan, cara atau kebijakan yang ditempuh guru dan 

siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara 

mengajar atau menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, yang bersifat 

umum dan dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. 

 

 

 

2.3 Pembelajaran Kooperatif  (Cooperative Learning) 
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Banyak guru telah melaksanakan metode belajar berkelompok, dengan membagi 

para siswa dan memberikan tugas kelompok, namun hasil kegiatannya tidak 

seperti yang diharapkan. Siswa tidak memanfaatkan kegiatan tersebut dengan baik 

dan kreatif untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Para siswa 

tidak dapat bekerja sama secara efektif, memboroskan waktu dengan bermain, 

bergurau, duduk diam dan bahkan ada kalanya siswa memanfaatkan kesempatan 

ini untuk mengerjakan tugas mata pelajaran lainnya serta pada waktu yang sama 

ada beberapa siswa mendominasi kelompoknya. 

 

Sunal dan Has (1993: 128-151) memberikan suatu gagasan mengenai penggunaan 

strategi dan pendekatan dalam pembelajaran IPS, didalamnya terdapat kajian 

tentang model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). Keinginan para 

guru untuk mengaktifkan siswa dapat dikatakan sangat baik, karena guru dapat 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning yang 

sistem pembelajarannya tidak sama dengan sekedar belajar kelompok. Lebih dari 

itu, pembelajaran koperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi. 

 

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial 

yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung 

jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan 

kenyataan itu, belajar kelompok secara kooperatif, siswa dibiasakan untuk saling 

berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, tugas dan tanggung jawab. Saling 

membantu dan berlatih, saling berinteraksi komunikasi-sosialisasi karena 
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kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerjasama, saling membantu 

untuk mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Sintaks 

pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah informasi, pengarahan strategi, 

membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok dan 

pelaporan. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif mempunyai beberapa kerakteristik yang 

membedakan dari model-model pembelajaran lain, yaitu: 

1. Siswa bekerja secara kooperatif dalam kelompok-kelompok (yang sering 

disebut tim) untuk menguasai suatu materi akademik. 

2. Tim harus terdiri dari pembelajar cepat, pembelajar sedang dan pembelajar 

lamban 

3. Bila memungkinkan setiap tim anggotanya heterogen, bila ditinjau dari segi 

ras (suku, budaya, jenis kelamin,dsb). 

4. Penghargaan yang bentuknya diberikan, bentuknya lebih diprioritaskan dalam 

bentuk penghargaan kelompok daripada individual. 

Seperti yang disebutkan oleh Lie (2002: 9-11), menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang memungkinkan guru 

dapat mendorong siswa mencapai tujuan pembelajaran, baik berupa tujuan 

akademik, penerimaan terhadap keberagaman maupun sebagai suatu sarana untuk 
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mengembangkan keterampilan sosial. Sedangkan beberapa karakter yang dimiliki 

oleh  diskusi kelompok antara lain: 

1. Telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif sangat efektif untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran akademik. Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa 

difasilitasi untuk memahami konsep-konsep sulit dan berlatih kritis. 

2. Model pembelajaran kooperatif mengharuskan siswa untuk selalu berada 

dalam kondisi bergantung satu sama lain antar sesama anggota kelompok 

yang terdiri dari berbagai karakter siswa seperti tingkat kecerdasan, jenis 

kelamin dan ras. 

3. Ada banyak keterampilan sosial yang bisa untuk dikuasai siswa melalui 

model pembelajaran kooperatif, contohnya berbagi tugas dengan seluruh 

anggota kelompok (teamwork), aktif bertanya, aktif mendengarkan, 

menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya atau 

menjawab pertanyaan,membantu teman dan lain sebagainya. 

 

 

 

2.4 Diskusi Kelompok 

 

Diskusi kelompok adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam 

tahap  bimbingan. Kegiatan diskusi kelompok merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu individu. Kegiatan diskusi ini 
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menjadi alternatif dalam membantu memecahkan permasalahan siswa dalam 

memperoleh pengetahuan pada proses pembelajaran. 

 

Surya (1975: 10) mendefinisikan diskusi kelompok merupakan suatu proses 

bimbingan dimana murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk 

menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama. 

Dalam proses diskusi ini juga akan tertanam rasa tanggung jawab dan harga diri 

siswa.  

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dalam bentuk diskusi kelompok adalah suatu cara atau 

teknik bimbingan yang melibatkan sekelompok orang dalam berinteraksi tatap 

muka, dimana setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk 

menyumbangkan pikirannya masing-masing serta berbagi pengalaman atau 

informasi guna pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Dalam diskusi 

kelompok, anggota kelompok menunjuk moderator (pemimpin diskusi) yang 

menentukan tujuan dan agenda yang akan dibuat. 

 


