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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Pembelajatan Kooperatif  

Pembelajaran  kooperatif  didasarkan  atas  falsafah  homo  homini  socius, falsafah  

ini  menekankan  bahwa   manusia  adalah  mahluk  sosial  (Lie,  2003:27). 

Sedangkan  menurut  Ibrahim  (2000:2)  pembelajaran  kooperatif  merupakan 

model pembelajaran yang membantu siswa mempelajari isi akademik dan 

hubungan sosial.    

Menurut Wikandari (1998:11) “Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda”. 

Sejalan dengan itu, Artzt dan Newman dalam Ashari, (2003 : 5) menyatakan : 

“Coooperative Learning merupakan suatu pendekatan dimana para siswa 

dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan suatu 

masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mencapai tujuan bersama. 

Lie (2002 : 12) menyatakan bahwa : Pembelajaran kooperatif atau Cooperative 

Learning adalah sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik 

untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, 

dimana dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. 
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Menurut Nur dan Wikandari (1998 : 19) : 

“… Pembelajaran kooperatif menghadapkan siswa pada proses berfikir teman 

sebaya mereka. Metode ini tidak hanya membuat hasil belajar terbuka untuk 

seluruh siswa, tetapi juga membuat proses berfikir siswa terbuka. Siswa dilatih 

keterampilan-keterampilan spesifik untuk membantu mereka bekerjasama dengan 

baik, misalnya menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan dengan 

baik, mengajukan pertanyaan dengan benar ….” 

Pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Artz dan Newman 

dalam Ashari (2003:5); “Cooperative is an approach that involves a small group 

of learnes works together as a team to solve problem, complete a task or 

accomplish a common goal”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pendekatan dimana siswa didistribusikan dalam kelompok-

kelompok kecil untuk mengerjakan tugas pembelajaran dan saling membantu 

siswa lain dalam memahami materi. 

Ciri   khusus   pembelajaran   kooperatif   mencakup   lima   unsur   yang   harus 

diterapkan, yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses  

kelompok. (Lie, 2003:30). Pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama 

sekali baru bagi guru. Model pembelajaran kooperatif merupakan  suatu model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa 



9 

 

 

yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda 

(tinggi, sedang dan rendah).  

 

B. Diskusi Berpasangan 

Pembelajaran dengan metode diskusi berpasangan merupakan model 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membantu 

dalam memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas atau kegiatan lain agar 

setiap siswa dalam kelompok mencapai hasil belajar yang tinggi. 

Metode diskusi berpasangan merupakan metode yang biasa digunakan dalam 

pelatihan, karena siswa dapat berpartisipasi aktif untuk menyumbangkan 

pemikiran dan gagasan dalam kegiatan diskusi. Jika metode ceramah hanya terjadi 

komunikasi satu arah, maka metode diskusi berpasangan dapat terjadi komunikasi 

dari dua arah. Dengan demikian pada dasarnya metode diskusi berpasangan 

adalah mengemukakan pendapat dan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan 

untuk menghasilkan mufakat. Siswa dihadapkan pada sejumlah permasalahan 

sendiri topik yang perlu dipecahkan bersama. Tujuan diskusi berpasangan ini 

adalah untuk mencari pemecahan permasalahan, dari sinilah muncul beragam 

jawaban, sehingga dapat dipilih jawaban yang paling tepat dari beragam jawaban. 

Pembelajaran Think Pair and Share menggunakan metode diskusi berpasangan 

yang dilanjutkan dengan diskusi pleno. Dengan model pembelajaran ini siswa 

dilatih bagaimana mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar menghargai 

pendapat orang lain dengan tetap mengacu pada materi/tujuan pembelajaran. 
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Langkah-langkah model pembelajaran Think Pair and Share adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

2.  Siswa diminta untuk berfikir tentang materi/permasalahan yang 

disampaikan guru. 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 orang) 

dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya. 

5. Berawal dari kegiatan tersebut, Guru mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para 

siswa. 

Salah  satu  keunggulan  tehnik  ini  adalah siswa  mencari  pasangan  sambil  

belajar  mengenai  suatu  konsep  atau  topik  dalam suasana  yang  

menyenangkan. 

   

Dari  uraian  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  pembelajaran  kooperatif 

belajar berpasangan memberikan manfaat bagi siswa, di antaranya sebagai berikut: 

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. 

2. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 

3. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan 

belajar   secara klasikal. 

Disamping  manfaat  yang  dirasakan  oleh  siswa,  pembelajaran  kooperatif 

berpasangan  berdasarkan  temuan  penulis  di  lapangan  mempunyai  sedikit 
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kelemahan yaitu: 
 

1. diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. 

2. waktu  yang  tersedia  perlu  dibatasi  jangan  sampai  siswa  terlalu  

banyak  bermain-main dalam proses pembelajaran. 

3. guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai 

 

C. Minat Belajar 

Minat ialah suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan 

penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungan (Sujanto Agus, 

2001:23).  

 

Dewa Ketut Sukardi menyatakan bahwa minat adalah: “Suatu perangkat mental 

yang terdiri dari kombinasi perpaduan dan campuran dari perasaan, harapan, 

prasangka, takut dan kecendrungan lain yang bisamengarahkan individu kepada 

plihan tertentu”. (Dewa Ketut sukardi, 2005:46).  

 

Sedangkan Munandir dalam buku Program Bimbingan Karier di Sekolah 

menyatakan: “Kegiatan yang diikuti oleh seseorang karena kegiatan tersebut 

menarik baginya, ini perwujudan minat”. (Munandir, 2006:146). 

 

Slameto (2003:180), menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarmya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri, dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. 
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Yusuf (2007:454), minat adalah suatu keinginan atau animo yang timbul dari  diri 

individu disebabkan adanya rangsangan dari luar di tengah-tengah sadar setelah 

individu itu mengamati apa yang dilihat atau menjadi obyeknya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan atau 

tidak melakukan untuk senang atau tidak senang mengikuti suatu kegiatan. Dalam 

penelitian ini minat yang dimaksud adalah minat siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

Berkaitan dengan fungsi minat Sumarni, (2004:15) menyatakan bahwa minat 

adalah : 

(1) sebagai pendorong bagi seseorang untuk senantiasa aktif dalam melaksanakan 

aktivitas, (2) sebagai pendorong bagi seseorang untuk tertarik dalam 

melaksanakan suatu aktivitas, dan (3) sebagai pendorong untuk membangkitkan 

perhatian seseorang. 

 

D. Macam-macam Minat 

 

Dilihat dari macamnya minat terdiri dari dua macam, hal ini sesuai dengan 

pendapat W.S Winkel (2002:137) yang menyatakan:  

a. Minat primitif atau minat biologi, yaitu minat yang timbul dari kebutuhan 

jasmani, seperti makan dan minum. 

b. Minat kultural atau minat sosial, yaitu minat yang berasal dari kebutuhan-

kebutuhan rohani, seperti; belajar, berteman, mendengarkan nasehat, dan 

pendidikan agama.  

 

 

Sedangkan Andi Mapire, yang dikutip oleh W.S Winkel (2002:137) menyebutkan 

bahwa minat terbagi atas dua macam, yaitu: 
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a. Minat pribadi adalah minat yang merupakan suatu daya yang mengarahkan 

individu untuk memanfaatkan waktu luang dalam melaksanakan hal-hal yang 

paling disenangi, 

b. Minat sosial adalah minat yang bersangkutan dengan faktor yang berpengaruh 

bagi individu dalam aktivitas sosial.  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa minat dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu minat yang merupakan kebutuhan jasmani dan minat yang berasal 

dari kebutuhan rohani. Adapun kriteria minat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah, sebagai berikut: 

 

a. Adanya perasaan tertarik pada suatu kegiatan 

b. Adanya perasaan menyenangi 

c. Adanya keinginan untuk mengikuti 

d. Adanya keinginan untuk melaksanakan 

 

E. Pengertian Hasil Belajar  

Belajar merupakan suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif yang dilakukan oleh pebelajar dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai 

sikap yang bersifat permanen (Dikti, 2000). Semua perubahan itu merupakan hasil 

dari belajar. 

Salah satu cara untuk melihat hasil belajar siswa adalah dengan memberi tes. 

Arikunto (2001 : 57) berpendapat bahwa : “Nilai yang diperoleh waktu ulangan 

bukanlah menggambarkan partisipasi, tetapi menggambarkan hasil belajar”. 
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Menurut Gagne (1986) yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono (2002), bahwa : 

“Hasil belajar yang diperoleh seseorang setelah belajar berupa keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai berasal dari interaksi pebelajar dengan lingkungan. 

Interaksi itu menimbulkan proses kognitif dan psikomotor yang dilakukan oleh 

pebelajar”. 

Abu Ahmadi (2004:21) dalam bukunya Didaktik Metodik menjelaskan mengenai  

hasil   belajar sebagai berikut: “ hasil belajar adalah  sesuatu yang telah dicapai 

dalam suatu kegiatan belajar. Belajar adalah usaha untuk mengadakan perubahan 

situasi dalam proses perkembangan dirinya untuk mencapai tujuan”.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hasil  

belajar adalah  hasil  yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar.  

 

F. Pelajaran IPS di SD 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar bersifat integratif, materi yang dibelajarkannya 

merupakan akumulasi sejumlah disiplin ilmu sosial. Terdapat beberapa orientasi 

Pendidikan IPS, yang sebenarnya dari waktu ke waktu akan berubah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pertama, menanamkan etika sosial, dengan 

mengupayakan peserta didik agar berperilaku sesusai dengan norma-norma dan 

nilai-nilai yang berlaku, seperti berkelakuan baik, berani membela kebenaran dan 

keadilan, bekerja sama, suka menolong, dan sebagainya. Kedua, orientasi nilai 

disiplin ilmu yang dapat memperkuat orientasi pertama tadi. Dalam orientasi ini, 

ilmu-ilmu variabel-variabelnya, dengan hukum-hukumnya, sehingga terjadi 
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peristiwa sosial tertentu. “Pendidikan IPS merupakan bidang studi yang 

mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian Geografi, 

Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi”. (Nuning, 2007:4).  

Diknas (2005:120), Kurikulum Pendidikan Dasar, menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan 

sosial yang didasarkan pada bahan kajian pengetahuan sosial dan sejarah.  

 

Berdasarkan uraian di atas, tersirat bahwa pelajaran IPS yang diberikan di tingkat 

Sekolah Dasar (SD) meliputi kajian pokok pengetahuan sosial dan sejarah. Dalam 

pelaksanaannya pelajaran ini membahas manusia dan lingkungannnya.  

Menurut Widja (2006:29), tujuan pelajaran IPS sebagai berikut:  

a. Aspek Pengetahuan. 

1.  Menguasai pengetahuan tentang aktivitas – aktivitas manusia di waktu 

yang lampau baik dalam aspek eksternal maupun internal. 

2. Menguasai  pengetahuan  tentang  fakta  –  fakta  khusus  (unik)  dari 

peristiwa masa lampau sesuai dengan waktu, tempat, serta kondisi 

pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. 

3. Menguasai pengetahuan tentang unsur  – unsur umum (generalisasi) 

yang terlihat pada sejumlah peristiwa masa lampau. 

b. Aspek Pengembangan Sikap. 

1. Penumbuhan kesadaran sejarah pada murid terutama dalam artian 

agar mereka mampu berpikir dan bertindak (bertingkah laku 

dengan rasa tanggung jawab sejarah sesuai dengan tuntutan 

zaman pada waktu mereka hidup). 

2. Penumbuhan  sikap  menghargai  kepentingan/kegunaan  

pengalaman masa lampau bagi hidup masa kini suatu bangsa. 

                c. Aspek Ketrampilan. 

1. Sesuai dengan trend baru dalam pengajaran IPS maka pelajaran IPS 

di sekolah  diharapkan  juga  menekankan  pengembangan  

kemampuan dasar di kalangan murid berupa  kemampuan heuristik, 

kemampuan kritik,  ketrampilan  menginterpretasikan  serta fakta dan 

akhirnya juga ketrampilan menulis. 

2.  Ketrampilan mengajukan argumentasi dalam mendiskusikan 

masalah– masalah  dan  mencari  hubungan  satu  peristiwa  dengan  

peristiwa lainnya atau dari zaman masa kini dan lain.lain. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan terdapat tiga fungsi pengajaran IPS, 

yaitu pengembangan kognitif, sikap dan keterampilan. 

G. Kerangka Pemikiran 

Tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan sesuai dengan masalah yang 

teridentifikasi adalah : 

(1) Guru harus menarik dalam proses belajar mengajar, dalam hal ini guru 

berperan dalam membangkitkan, semangat siswa. Berkenan dengan hal ini 

guru harus dapat menunjukkan peranannya sebagai pengajar, pembimbing dan 

pendidik seperti : 

a. Menunjukkan siap positif dalam mengajar 

b. Menunjukkan sikap semangat dalam proses pembelajaran 

c. Memberikan balikan positif terhadap hasil kerja siswa 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh kebanggaan 

atas hasil kerjanya. 

e. Guru mencari metode yang lebih baik. 

(2) Kegiatan belajar mengajar harus menarik 

Kegiatan pembelajaran yang menarik apabila terjadi interaksi yang sinergis 

antar guru dengan siswa atau siswa dengan guru, dengan demikian siswa lebih 

antusias mengikuti proses pembelajaran, namun sebaiknya proses 

pembelajaran yang kurang menarik tidak ada respon dari siswa. Akibat tidak 

terjadi interaksi, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Untuk menghindari hal-

hal yang demikian guru harus merancang perencanaan pembelajaran yang 

baik, pengelolaan kelas yang baik, penguasaan materi, penyajian materi baik, 
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hindari ketegangan suasana, ciptakan suasana harmonis, menyenangkan, 

sekali-kali diberi selingan hal-hal yang lucu. 

Rencana pembalajaran dilaksanakan tiga kali tatap muka setiap mata pelajaran. 

Adapun tahap-tahap rencana perbaikan adalah : 

Siklus I : 

- Merencanakan jumlah siklus yang akan dilaksanakan  

- Mempersiapkan rencana pembelajaran, memilih sumber dan bahan 

- Menetapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa 

- Menetapkan pelaksanaan pembelajaran dan menganalisa hasilnya 

Siklus II : 

- Menetapkan hal-hal yang akan diperbaiki 

- Menyusun rencana pembelajaran perbaikan II 

- Menetapkan alat evaluasi 

- Menyiapkan lembar kerja siswa 

- Melaksanakan  kegiatan perbaikan 

- Mengambil data dan menganalisa 

Siklus III : 

- Menetapkan hal-hal yang akan diperbaiki 

- Menyusun rencana perbaikan III 

- Menyiapkan sumber belajar 

- Menetapkan alat evaluasi 

- Melaksanakan kegiatan perbaikan III 
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- Mengumpulkan data dan menganalisa  

 

H. Hipotesis Tindakan 

Rencana perbaikan dilakukan untuk pelajaran IPS kelas V dengan 

menitikberatkan kepada peningkatan perhatian, minat serta hasil belajar siswa 

melalui pembelajaran kooperatif dengan sistem berpasangan (Team Pair Sharp). 

 


