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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD 

1. Pengertian IPS 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) secara resmi mulai dipergunakan 

di Indonesia sejak tahun 1975 merupakan istilah untuk pengertian 

social studies, seperti di Amerika. Sardjiyo (repository. upi.edu/  

operator /upload /s-pgsd_0802684_chapter2.pdf) mengemukakan 

bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisa gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau 

suatu perpaduan.  

Menurut Trianto (2010: 171) IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas 

dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu 

pendekatan imterdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial. (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya). 

 

Selanjutnya Djahiri (dalam Sapriya, dkk, 2006: 7) 

mengemukakan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial 
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dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan 

dan dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah integrasi dari berbagai 

cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

budaya, hukum dan politik, yang mempelajari, menelaah serta 

menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan. 

 

2. Fungsi dan Tujuan IPS 

 Pembelajaran IPS di sekolah dasar berfungsi mengembangkan 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang terus berkembang 

sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin canggih. Guna menciptakan generasi yang mandiri dan 

sejahtera, sehingga dapat menumbuh kembangkan pengetahuan dan 

keterampilan, sebagai dasar berkehidupan dalam masyarakat  

 Selanjutnya Gross (dalam Solihatin & Raharjo, 2007: 14) 

mengemukakan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang baik dalam 

kehidupannya di masyarakat. Berdasarkan Permendiknas No 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi, tujuan mata pelajaran IPS bagi 

peserta didik bahwa: 

(a) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. (b) memiliki kemampuan dasar 

untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tau, inkuiri, 
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memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. (c) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan. (d) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dipaparkan di atas, maka 

penulis simpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

adalah mempersiapkan siswa agar menguasai pengetahuan, sikap 

serta mengenal konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan 

kehidupan masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun global dan 

sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu 

berpatisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan baik sebagai individu 

maupun sebagai warga negara. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran IPS 

 Menurut pendapat A. Kosasih Djahiri mengemukakan 

beberapa karakteristik pembelajaran IPS adalah sebagai berikut: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau 

sebaliknya (menelaah fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang 

ilmu saja, melainkan bersifat komperhensif (meluas/dari berbagai 

ilmu sosial dan lainnya. 

c. Mengutamakan peran aktif para siswa melalui proses belajar 

inquiri agar siswa mampu mengembangkan berpikir kritis, 

rasional dan analitis. 
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d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan/ 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial 

dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat 

labil (mudah berubah), sehingga titik berat pembelajaran adalah 

terjadinya proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri 

siswa. 

f. IPS mengutamakan hal-hal, arti dan penghayatan hubungan 

antarmanusia yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, 

juga nilai dan keterampilannya. 

h. Berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui 

program maupun pembelajarannya.  

i. Dalam pengembangan Program Pembelajaran senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan 

pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri (Sapriya, 

dkk., 2006: 8). 

 

4. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

 

 IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dikenalkan pada 

jenjang Sekolah Dasar (SD). Bahan kajian dalam IPS SD 

diantaranya meliputi keadaan suatu wilayah, perekonomian, dan 

perkembangan masyarakat Indonesia yang terjadi sejak masa lalu 

hingga masa kini. Pembelajaran IPS ditekankan pada pendekatan 
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konstruktivistik yang menitikberatkan siswa untuk membangun dan 

menggali pemahaman mengenai materi yang diajarkan. Menurut 

Honebein (dalam Supriatna, dkk., 2007: 39) landasan kuat dalam 

pembelajaran IPS yang bersifat kontruktivistik adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengembangkan pengalaman menjadi pengetahuan. 

b. Mengembangkan pengalaman dengan beragam perspektif. 

c. Mengembangkan pembelajaran dalam konteks nyata. 

d. Mendorong terbentuknya rasa memiliki terhadap apa yang 

dipelajarinya. 

e. Menempatkan proses belajar sebagai proses sosial. 

f. Mendorong penggunaan beragam cara dalam belajar sesuai 

dengan kebiasaan masing-masing. 

g. Mendorong kesadaran diri dalam proses mengkonstruksi 

pengetahuan. 

 

 Pembelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Melalui pendekatan 

tersebut diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Adapun ruang 

lingkup dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar menurut 

Permendiknas No 22 Tahun 2006 meliputi aspek-aspek yaitu: (a) 

Manusia, tempat, dan lingkungan, (b) Waktu, keberlanjutan, dan 

perubahan (c) Sistem Sosial dan, Budaya dan (d) Perilaku Ekonomi 

dan Kesejahteraan. 
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B. Belajar 

1. Teori Belajar 

 Teori belajar merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya proses belajar atau bagaimana cara memproses informasi 

di dalam pikiran siswa. Terdapat beberapa teori yang melandasi 

suatu model pembelajaran, diantaranya yaitu: teori perkembangan 

kognitif Piaget, teori penemuan Jerome Bruner, teori pembelajaran 

sosial Vygotsky, teori pembelajaran perilaku dan teori 

kontruktivisme (Trianto, 2011: 27-39). 

 Teori yang melandasi model cooperative adalah kontruktivisme. 

Kontruktivisme adalah suatu pandangan bahwa siswa membina 

sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang ada (Isjoni, 2007: 30). Rusman, 

dkk., (2012: 37) memaparkan bahwa belajar menurut pandangan 

konstruktivistik adalah kegiatan aktif siswa untuk membangun 

pengetahuannya, ia sendiri yang bertanggung jawab atas peristiwa 

belajar dan hasil belajarnya.  

Budiningsih (2005: 58) mengungkapkan bahwa belajar menurut 

pandangan konstruktivistik merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Pembentukan dilakukan oleh siswa 

sendiri dan ia haruslah aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, 

menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang 

sedang dipelajari. 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa belajar menurut pandangan kontruktivisme 

adalah siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri, 
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dan ia haruslah aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun 

konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, 

dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya. 

 

2. Aktivitas Belajar 

 Aktivitas merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan 

oleh individu. Sebagaimana diartikan dalam KBBI (2007: 203) 

aktivitas merupakan keaktifan; kegiatan. Aktivitas terdiri atas dua 

bagian, yaitu aktivitas fisik dan psikis. Dimyati & Mudjiono (2006: 

236) mengemukakan aktivitas belajar dialami oleh siswa sebagai 

suatu proses, yaitu proses belajar sesuatu yang merupakan kegiatan 

mental mengolah bahan belajar atau pengalaman lain. Lebih lanjut, 

Kunandar (2011: 277) mengemukakan bahwa aktivitas belajar 

adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan 

tersebut.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh individu secara fisik maupun psikis yang mencakup 

sikap, perhatian serta aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan 

maupun pengalaman belajar guna mencapai tujuan yang diharapkan 

dalam proses pembelajaran. 
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3. Hasil Belajar 

 Suatu proses pembelajaran pasti akan diakhiri dengan hasil 

belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. 

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamalik, (2008: 30) 

bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti. Dimyati & 

Mudjiono, (2006: 18) menyatakan hasil belajar merupakan hal yang 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik bila dibandingkan sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, 

hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran, dari yang mulanya tidak 

mengerti menjadi mengerti, yang ditandai dengan adanya perubahan 

pengetahuan, sikap, maupun  keterampilan.  

 

C. Model Pembelajaran  

 Seorang guru di dalam proses pembelajaran tentunya pasti akan 

mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan kepada 

siswa seperti dengan menyusun rencana pembelajaran atau 
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menggunakan variasi model pembelajaran. Pemilihan model 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan 

diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam 

pengajaran tersebut dan tingkat kemampuan peserta didik. Disamping 

itu pula, setiap model pembelajaran selalu mempunyai sintak atau tahap-

tahap, antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. 

Perbedaan-perbedaan inilah biasanya berlangsung diantara pembukaan 

dan penutupan pembelajaran, yang harus dipahami oleh guru agar 

model- model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil (Trianto, 

2010: 52). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

untuk mensiasati suatu perubahan pada siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Salah satunya 

adalah menggunakan model cooperative learning. 

 

D. Cooperative Learning 

1. Pengertian cooperative learning 

 Secara sederhana kata “cooperative” berarti mengerjakan 

sesuatu secara bersama sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu tim (Isjoni, 2007: 6). Menurut Slavin (dalam 

Solihatin & Raharjo, 2007: 4) mengatakan bahwa cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan 
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bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 4-6 orang, dengan struktur kelompoknya 

yang bersifat heterogen. Lebih lanjut lagi Depdiknas (dalam 

Komalasari, 2010: 62) mengatakan bahwa cooperative learning 

merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang 

saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa cooperative learning adalah model pembelajaran yang 

bertumpu pada kerja kelompok kecil secara kolaboratif yang terdiri 

dari 4-6 orang siswa. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

heterogen dan dikelompokkan dengan tingkat kemampuan yang 

berbeda, ketika menyelesaikan tugas, anggota saling bekerja sama 

dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2. Macam-macam Cooperative Learning 

 Model Cooperative learning memiliki beberapa variasi 

diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Jigsaw, (b) Group 

investigation, (c) Think Pair Share, (d) Number Head Together, (e) 

Teams Games Tournament, (f) Student Team Acievement Division 

(Trianto, 2010: 67). Berdasarkan model-model cooperative learning 

di atas, maka penulis memilih model think pair share karena 

didalam model ini siswa dituntut untuk berpikir secara individual 
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maupun kelompok untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru, sehingga timbulah interaksi antar sesama siswa. 

 

E. Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share 

1. Pengertian Think Pair Share 

 Think pair share adalah salah satu model cooperative learning 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Menurut 

Siti (fisikasma_online.blogspot.com) Think pair share memberikan 

peluang kepada para siswa untuk dapat mendiskusikan ide-ide yang 

mereka miliki dalam rangka menyelesaikan masalah yang diberikan 

oleh guru. Model cooperative learning tipe think pair share 

dilandasi oleh teori belajar kontruktivisme dimana siswa yang harus 

menemukan, membangun serta bertanggung jawab atas peristiwa 

belajar dan hasil belajarnya. 

Arends (dalam Trianto, 2010 :81) menyatakan bahwa think pair 

share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi 

atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan 

kelas secara keseluruhan,dan prosedur yang digunakan dalam 

think-pair-share dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berfikir, untuk merespons dan saling membantu. 

 

 Selain itu menurut Cholis think pair share adalah suatu model 

cooperative learning  yang memberi siswa waktu untuk berfikir dan 

merespon serta saling membantu satu sama lain. Model ini 

memperkenalkan ide “waktu berfikir atau waktu tunggu” yang 

menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

merespon pertanyaan. Cooperative learning tipe think-pair-share ini 
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relatif lebih sederhana karena tidak menyita waktu yang lama untuk 

mangatur tempat duduk ataupun mengelompokkan siswa. 

Pembelajaran ini melatih siswa untuk berani berpendapat dan 

menghargai pendapat teman (Adib, 2006: 12). 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model think pair share membantu para siswa dalam 

mengembangkan pemahaman konsep dan materi pembelajaran, serta 

mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri maupun 

kelompok dengan berbagi ide-ide maupun informasi sehingga dapat 

menarik kesimpulan dan mengembangkan kemampuan 

mempertimbangkan nilai-nilai dari suatu materi pelajaran.  

 

2. Langkah-langkah Think Pair Share 

 Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran think pair share 

menurut Trianto, (2010: 81) adalah sebagai berikut: 

a. Langkah 1: Berpikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang 

dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa 

menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri 

jawaban atau masalah. 

b. Langkah 2: Berpasangan (Pair) 

 Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang disediakan dapat menyatukan gagasan 

apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara 

normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 

menit untuk berpasangan. 

c. Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

 Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan 

untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah 

mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling 
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ruangan dari pasangan ke pasangan mendapat kesempatan 

untuk melaporkan. 

 

 Sedangkan menurut Huda, (2012: 136), langkah-langkah 

model model cooperative learning tipe think pair share dalam 

pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari empat anggota/siswa. 

b. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok. 

c. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan 

tugas tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu. 

d. Kelompok membentuk anggota-anggotanya secara 

berpasangan. 

e. Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan 

individunya. 

f. Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam 

kelompoknya masing-masing untuk menshare hasil 

diskusinya. 

 

 Apabila jumlah siswa dalam suatu kelas ganjil, maka guru 

menggabungkan siswa tersebut ke dalam kelompok yang dirasa guru 

memiliki prestasi belajar yang rendah, karena akan banyak masukan-

masukan atau pendapat-pendapat dalam menyelesaikan soal-soal 

tersebut. (Prastuti, 2009: 57). 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penelitian ini 

dilaksanakan menggunakan langkah-langkah model cooperative 

learning tipe think pair share menurut pendapat Huda, Hal ini 

dikarenakan banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas yang 

menyebabkan sulit untuk pengkondisian kelas sehingga tidak banyak 

waktu yang terbuang.  
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3. Kelebihan dan Kekurangan Think Pair Share 

 Setiap model ataupun metode pembelajaran, tentunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan 

model think pair share. Berikut adalah kelebihan model think pair 

share menurut Ibrahim (http://www.sriudin.com) adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Model 

pembelajaran think pair share menuntut siswa menggunakan 

waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan 

yang diberikan oleh guru.  

b. Memperbaiki kehadiran, Tugas yang diberikan oleh guru pada 

setiap pertemuan selain untuk melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa dapat 

selalu berusaha hadir pada setiap pertemuan. 

c. Angka putus sekolah berkurang. Model pembelajaran ini 

diharapkan dapat memotivasi siswa, sehingga dapat rajin sekolah 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

d. Hasil belajar lebih mendalam, Dengan pembelajaran think pair 

share perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi 

secara bertahap. Sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang 

diperoleh siswa dapat lebih optimal. 

e. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem 

kerjasama yang diterapkan dalam model pembelajaran think pair 

http://www.sriudin.com/
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share menuntut siswa untuk dapat bekerjasama dalam tim, 

sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar berempati, menerima 

pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika 

pendapatnya tidak diterima. 

 Selanjutnya menurut Hartina (http://ariffadholi.blogspot.com)  

kelemahan think pair share yaitu: (1) banyak kelompok yang 

melapor dan perlu dimonitor, (2) lebih sedikit ide yang muncul, dan 

(3) tidak ada penengah jika terjadi perselisihan dalam kelompok. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan kelas yaitu “Apabila dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) menerapkan model cooperative learning tipe 

think pair share dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, 

maka akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sabah Balau Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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