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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Aktivitas Belajar 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas 

sendiri. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 

merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan (Martinis Yamin, 2007: 75). Aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar 

mengajar (Sardiman, 2006: 96).   

Saat pembelajaran belangsung siswa mampu memberikan 

umpan balik terhadap guru. Sardiman (2006: 100) menyatakan 

bahwa aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental. Dalam kegiatan belajar keduanya saling berkaitan. 

Oemar Hamalik (2009: 179) menyatakan bahwa aktivitas belajar 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Aktivitas belajar dapat terwujud apabila siswa terlibat 

belajar secara aktif. Martinis Yamin (2007: 82) mendefinisikan 

belajar aktif sebagai usaha manusia untuk membangun 

pengetahuan dalam dirinya. Pembelajaran akan menghasilkan suatu 
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perubahan dan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan 

ketrampilan pada diri siswa. Siswa mampu menggali 

kemampuannya dengan rasa ingin tahunya sehingga interaksi yang 

terjadi akan menjadi pengalaman dan keinginan untuk mengetahui 

sesuatu yang baru.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan kegiatan atau tindakan baik fisik 

maupun mental yang dilakukan oleh individu untuk membangun 

pengetahuan dan ketrampilan dalam diri dalam kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar akan menjadikan pembelajaran 

yang efektif. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan 

ketrampilan saja. Namun, guru harus mampu membawa siswa 

untuk aktif dalam belajar.  

b. Jenis-jenis Aktivitas 

Menurut Sardiman (2006: 100), aktivitas belajar meliputi 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar 

kedua aktivitas tersebut harus selalu berkait. Aktivitas belajar siswa 

sangat kompleks. Paul B. Diedrich (Sardiman, 2006: 101), 

menyatakan bahwa kegiatan siswa digolongkan sebagai berikut: 

1) Visual activities, diantaranya meliputi membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan 

2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, dan mengeluarkan pendapat 
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3) Listening activities, seperti misalnya mendengarkan 

percakapan, diskusi dan pidato. 

4) Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan 

dan menyalin. 

5) Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak; 

6) Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, dan menganalisis. 

7) Emotional activities, misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Penggolongan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa sangat kompleks. Aktivitas belajar dapat 

diciptakan dengan melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan menyajikan variasi model pembelajaran 

yang lebih memicu kegiatan siswa. Dengan demikian siswa akan 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Terdapat 9 aspek untuk menumbuhkan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran (Martinis Yamin, 2007: 84) yaitu: 

1) Memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran. 

3) Mengingatkan kompetensi prasyarat. 
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4) Memberikan topik atau permasalahan sebagai stimulus siswa 

untuk berpikir terkait dengan materi yang akan dipelajari. 

5) Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya 

6) Memunculkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7) Memberikan umpan balik (feed back). 

8) Memantau pengetahuan siswa dengan memberikan tes. 

9)  Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir 

pelajaran. 

Beberapa cara di atas yang dilakukan untuk menumbuhkan 

aktivitas belajar siswa. Tentunya, dalam hal ini guru menjadi 

pendorong bagi siswa dalam belajar. Guru mampu melaksanakan 

perannya terhadap siswa dalam belajar, membimbing, 

mengarahkan bahkan memberikan tes untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan siswa dalam pembelajaran. 

Aktivitas belajar IPS siswa dapat dilihat berdasarkan 

indikator yang menunjukkan adanya aktivitas belajar. Indikator 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran di kelas antara lain: 

1) Siswa membaca materi yang akan dipelajari. 

2) Siswa berdiskusi dengan teman. 

3) Siswa bertanya pada guru atau teman. 

4) Siswa menyimak penjelasan dari guru. 

5) Siswa membuat catatan tentang materi pelajaran. 
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6) Siswa menanggapi pendapat teman atau guru. 

7) Siswa mengerjakan tes dengan kemampuan sendiri. 

8) Siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

c. Nilai Aktivitas dalam Pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan 

hal yang penting. Adanya aktivitas siswa dalam kegiatan belajar 

membawa nilai yang besar bagi pembelajaran. Aktivitas belajar 

yang maksimal akan menunjukkan bahwa pembelajaran 

berlangsung dengan baik dan optimal, sehingga pembelajaran 

lebih berkualitas.  

Menurut Oemar Hamalik (2011: 175), penggunaan asas 

aktivitas memberikan nilai yang besar bagi pembelajaran. Hal 

tersebut dikarenakan oleh: 

1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri dalam belajar. 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi 

siswa secara integral. 

3) Memupuk kerja sama antar siswa sehingga siswa mampu 

bekerjasama dengan baik dan harmonis. 

4) Siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5) Memupuk terciptanya disiplin kelas dan suasana belajar 

menjadi demokratis. 
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6) Mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat, dan 

hubungan antara orang tua dengan guru. 

7) Pengajaran diselenggarakan untuk mengembangkan 

pemahaman dan berpikir kritis siswa. 

8) Pengajaran di sekolah menjadi hidup dengan aktivitas siswa. 

Nilai-nilai aktivitas tersebut memberikan pengaruh positif. 

Bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga 

memberikan pengaruh bagi hubungan antara orang tua dengan 

sekolah. Hal-hal konkrit yang menjadi bahan kajian juga 

menuntun siswa menjadi lebih kritis dalam berpikir dan 

bertindak. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran yang bermakna hendaknya mampu 

mendorong siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (Etin Solihatin, 

2007: 4), cooperative learning adalah suatu model pembelajaran 

dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil secara 

heterogen dengan anggota 4-6 orang. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Etin Solihatin (2007: 4), 

pengertian cooperative learning yaitu sikap atau perilaku yang 

terwujud dalam kegiatan bekerjasama atau membantu antara 

sesama di dalam kelompok dengan anggota dua orang atau lebih 

dalam uapaya mencapai keberhasilan kelompok.  

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menekankan aktivitas siswa secara 

berkelompok. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif akan 

mendorong terjadinya interaksi secara terbuka antar siswa dalam 

kelompok belajar tersebut. 

Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa 

membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya 

untuk mencapai tujuan bersama (Made Wena, 2009: 189). 

Dengan demikian, siswa mampu menjadi sumber belajar bagi 

teman yang lain.  

Pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Penanaman 

ketrampilan kooperatif sangat diperlukan. Ketrampilan tersebut 

antara lain menghargai pendapat orang lain, mendorong 

berpartisipasi, berani bertanya, mendorong teman untuk 

bertanya, mengambil giliran dan berbagi tugas (Isjoni, 2010: 62-

63).  
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok 

yang terdiri atas 4-6 orang dengan memperhatikan prinsip-

prinsip kooperatif agar tercapai tujuan bersama. Keberhasilan 

belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas 

anggota kelompok, baik secara individual maupun secara 

kelompok (Isjoni, 2010: 64). Oleh karena itu, aktivitas menjadi 

faktor penting dalam pembelajaran kooperatif. 

b. Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur yang saling 

memiliki keterkaitan. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif 

menurut Made Wena (2009: 190-191) antara lain: 

1) Saling Ketergantungan Positif 

Guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar 

yang mendorong siswa untuk dapat saling membutuhkan. 

Antara siswa yang satu dengan yang lain harus saling 

membantu. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam 

pembelajaran. 

2) Interaksi Tatap Muka 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang menekankan pada aktivitas siswa dalam bekerjasama 

dengan kelompok. Semua anggota kelompok harus mampu 



17 
 

berinteraksi sehingga siswa mampu melakukan aktivitas 

belajar seperti bertanya, menjawab pertanyaan, 

mengungkapkan pendapat dapat dan lain-lain. 

3) Akuntabilitas Individual 

Siswa bertanggung jawab atas penguasaan materi dalam 

pembelajaran. Penguasaan materi tersebut akan 

mempengaruhi pada perolehan hasil belajar dalam kelompok. 

Dengan pembelajaran kooperatif akan menumbuhkan 

tanggung jawab siswa dalam belajar. 

4) Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Dalam pembelajaran kooperatif perlu adanya sikap toleransi, 

sopan, mandiri, menghargai teman dan kerampilan sosial 

yang lain. Hal ini diperlukan agar siswa mampu menjalin 

hubungan yang baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar. 

Unsur-unsur pembelajaran tersebut merupakan hal pokok 

dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Jika unsur-unsur 

tersebut dapat terlaksana maka pembelajaran pun akan berjalan 

dengan optimal.  

c. Pengertian Student Teams Achievement Division (STAD) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) dikembangkan oleh Robert Slavin 

dan teman-temannya di Universitas John Hopkin. Menurut Slavin 
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(Rusman, 2010: 213), model STAD adalah bentuk variasi 

pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini 

juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam matematika, 

IPA, IPS, bahasa inggris, teknik dan subjek lainya, dan pada 

tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.  

STAD merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

kooperatif. STAD dapat dilaksanakan untuk memacu aktivitas 

belajar siswa. Di mana dalam pembelajaran kooperatif siswa 

ditekankan untuk dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan 

kelompoknya, sehingga siswa cenderung lebih aktif dalam 

pembelajaran. Seperti pendapat Slavin (Rusman, 2010: 214) yang 

mengatakan bahwa “gagasan utama di belakang STAD adalah 

memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama 

lain untuk menguasai ketrampilan yang diajarkan guru”. Jika 

siswa ingin mendapatkan penghargaan maka ia harus saling 

membantu teman sekelompoknya. Setiap anggota harus berusaha 

memperoleh nilai maksimal dalam kuis jika kelompok ingin 

mendapatkan nilai tertinggi (Miftahul Huda, 2012: 116). Dengan 

demikian interaksi antar siswa sangat diperlukan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa model STAD merupakan salah satu bentuk 

model pembelajaran kooperatif dimana terdapat pembagian 

kelompok dan siswa saling membantu dalam kegiatan belajar 
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untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Pembelajaran dengan 

model STAD mendorong rasa tanggung jawab baik individu 

maupun kelompok untuk memberikan sumbangan poin terbaik 

untuk kelompoknya.  

d. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif dengan 

tipe STAD menurut Rusman (2010: 215-216) sebagai berikut: 

1) Penyampaian tujuan dan motivasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. 

2) Pembagian kelompok 

Dalam pembagian kelompok, siswa dikelompokkan secara 

heterogen dan masing-masing kelompok terdiri atas dari 4-5 

siswa. 

3) Presentasi guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran. Di dalam proses 

pembelajaran guru dapat menggunakan media sebagai 

pendukung. 

4) Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

Setiap kelompok diberi lembar kerja untuk dikerjakan dalam 

kelompok. Selama siswa bekerja kelompok guru melakukan 

pengamatan dan membimbing. 

5) Kuis (evaluasi) 
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Siswa diberi kuis atau tes secara individu sebagai evaluasi 

hasil belajarnya. 

6) Penghargaan prestasi tim 

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki skor tertinggi. Pemberian penghargaan dilakukan 

setelah evaluasi.  

Adapun perhitungan skor individu dan skor kelompok 

menurut Slavin dapat dilihat pada tabel 1. dan tabel 2. berikut: 

Tabel 1. Perhitungan Skor Individu 

No. Nilai tes Skor Perkembangan 

1. 
Lebih dari 10 poin di bawah skor 

dasar 
0 poin 

2. 
10 sampai 1 poin di bawah skor 

dasar 
10 poin 

3. 
Skor 0 sampai 10 poin di atas skoe 

dasar 
20 poin 

4. 
Lebih dari 10 poin di atas skor 

dasar 
30 pin 

5. 
Pekerjaan sempurna (tanpa 

memperhatikan skor dasar) 
30 poin 

Sumber: Slavin (Rusman, 2010: 216) 

Tabel 2. Perhitungan Perkembangan Skor Kelompok 

No. Rata-rata skor Kualifikasi 

1. 0 ≤  N ≤ 5 - 

2. 6 ≤ N ≤ 15 Tim yang baik (Good Team) 

3. 16 ≤ N ≤ 20 Tim yang baik sekali (Great Team) 

4. 21 ≤ N ≤ 30 Tim yang istimwa (Super Team) 

Sumber : Slavin (Rusman, 2010: 216) 

Menurut Made Wena (2009: 192-193) penerapan model 

STAD sebagai berikut: 

1) Kelas dibagi dalam beberapa kelompok. 
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2) Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen. 

3) Setiap kelompok diberi tugas untuk dikerjakan. 

4) Setiap kelompok didorong untuk mempelajari bahan ajar dan 

berdiskusi. 

5) Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam kegiatan 

diskusi. 

6) Guru melakukan evaluasi baik individu maupun kelompok. 

7) Siswa dan kelompok dengan hasil terbaik mendapatkan 

penghargaan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan langkah-

langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

2) Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa yang heterogen. 

3) Guru menyampaikan materi pelajaran dan memotivasi siswa 

untuk lebih aktif pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

4) Guru memberikan lembar kerja kelompok yang harus 

didiskusikan kepada masing-masing kelompok. Dengan 

diskusi siswa saling membantu dalam memahami materi 

yang dipelajari. Anggotanya yang sudah mengerti dapat 
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menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota 

dalam kelompok itu mengerti. 

5) Masing-masing kelompok yang diwakili oleh satu atau dua 

anggota menyampaikan hasil diskusi kelompok didepan 

kelas. 

6) Guru mengevaluasi dengan memberikan kuis atau tes, dan 

melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

7) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh nilai tertinggi. 

Dalam pembelajaran IPS, model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD merupakan salah satu model pembelajaran yang baik 

dalam rangka menggali kemampuan belajar siswa dan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

3. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar merupakan serangkaian 

kegiatan dalam proses pembelajaran dan merupakan komponen 

yang saling berkaitan. Belajar merupakan suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 2). 

Pendapat lain dari Gagne (Ratna Wilis Dahar, 2011: 2) 

mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan perilaku 
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dari seseorang atau sekelompok orang karena pengalaman yang 

diperolehnya. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2011: 27), 

belajar yaitu modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. 

Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah 

proses untuk mencapai suatu tujuan adanya perubahan tingkah 

laku pada individu yang diperoleh dari pengalaman yang 

dilakukan. Belajar dapat juga dikatakan proses dari tidak tahu 

menjadi tahu. 

Mengajar merupakan kegiatan yang dimiliki oleh guru. 

Menurut Sardiman (2006: 47), mengajar merupakan suatu usaha 

untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang mendukung bagi 

terlaksananya kegiatan belajar. Mengajar merupakan tindakan 

menanamkan pengetahuan kepada anak didik dengan suatu 

harapan terjadi proses pemahaman (Sardiman, 2006: 48). Dengan 

kata lain mengajar dapat diartikan sebagai tindakan memberikan 

pengetahuan kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan 

potensi yang ada dengan menciptakan kondisi yang nyaman untuk 

belajar. 

Pembelajaran merupakan proses, cara, dan perbuatan 

mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai 

upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran 

(Agus Suprijono, 2009: 13). Terciptanya lingkungan 
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pembelajaran yang kondusif dapat tergantung pada guru. Guru 

memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas belajar bagi siswanya. 

Fasilitas tersebut dapat berupa bahan ajar, perangkat 

pembelajaran, suasana yang kondusif, dan faktor penunjang 

pelaksanaan pembelajaran lainnya. 

Oemar Hamalik (2005: 57) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai “suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”. Dalam 

proses pembelajaran perlu adanya unsur-unsur pendukung agar 

ujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Tercantum 

juga dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 No 20 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

siswa yang meliputi kegiatan belajar dan mengajar serta 

mengembangkan potensi dalam mencapai suatu tujuan belajar. 

Pembelajaran diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan 

pada siswa dan mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya. 

Dalam pembelajaran IPS guru menyampaikan pengetahuan pada 
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siswa dengan tujuan agar siswa mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran, partisipasi aktif 

dari siswa sangat diperlukan. Rasa ingin tahu pada pengetahuan 

akan mendorong aktivitas belajar siswa. Pengetahuan tersebut 

bisa didapatkan dari lingkungan sekitarnya termasuk lingkungan 

sekolah saat belajar. Kesinambungan antara pengetahuan dari 

lingkungan sekolah dan lingkungan di luar sekolah memberikan 

banyak pengalaman belajar bagi siswa. 

Pembelajaran IPS menuntut sikap aktif dari siswa. Untuk 

memahami materi, siswa tidak dianjurkan untuk menjadi 

pendengar saja. Namun, siswa juga harus memberikan tindakan 

dan harus diberdayakan agar mampu berbuat untuk memperkaya 

pengalaman belajarnya. Selain itu, aktivitas belajar siswa  

diharapkan mampu meningkatkan interaksi dengan lingkungan 

sosialnya sehingga mampu membangun pemahaman dan 

pengetahuannya sendiri. 

b. Pengertian IPS 

Mata pelajaran IPS diajarkan pada siswa mulai tingkat SD 

sampai SMA. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan disiplin 

ilmu yang tersusun secara terintegrasi. Penyederhanaan beberapa 

disiplin ilmu pengetahuan, yakni sosiologi, sejarah, ekonomi dan 

geografi. Pada pelaksanaannya, IPS mengkaji berbagai masalah-
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masalah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan 

IPS menekankan ketrampilan siswa dalam mengatasi masalah-

masalah dari lingkup yang sempit hingga permasalahan yang 

begitu kompleks (Supardi, 2011: 182). 

Menurut Trianto (2011: 171), “IPS merupakan integrasi 

dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya”. 

“Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan dikaji secara ilmiah dan 

pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan” ( M. Numan 

Somantri, 2001: 92). IPS merupakan gabungan dari berbagai 

disiplin ilmu yang ada di dunia pendidikan dan diselenggarakan 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Definisi lain tentang IPS menurut National Council for 

Social Studies (Savage and Amstrong, 1996: 9) sebagai berikut: 

“Social studies are the integrated study of the 

social sciences and humanities to promote civic 

competence. Within the school program, social 

studies provides coordinated, systematic study 

drawing upon such disciplines as anthropology, 

archaeology, economics, geography, histori, law, 

philosophy, political science, psychology, 

religion, and sociology, as well as appropriate 

content from the humanities, mathematics, and the 

natural sciences”. 

 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan bentuk integrasi dari 

disiplin ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, 
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hukum, kewarganegaraan dan disiplin ilmu lain yang ditujukan 

untuk menciptakan warga negara yang baik dan memiliki 

kepekaan terhadap permasalahan sosial. Pada dasarnya IPS 

menekankan pada hubungan antara manusia dalam masyarakat. 

Simangunsong dan Zainal Abidin (1987: 26) menyebutkan bahwa 

IPS adalah suatu kajian tentang manusia dan juga lingkungan 

dengan berbagai aspek dalam sistem kehidupan masyarakat. 

Lingkungan kehidupan masyarakat akan memberikan pengaruh 

terhadap sikap seseorang. Oleh karena itu, IPS ada untuk 

mempersiapkan diri siswa sebagai manusia yang memiliki sikap 

sebagai warga yang baik berdasarkan kaidah dan nilai 

kemasyarakatan yang berlaku. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa IPS merupakan penyederhanaan dari 

beberapa disiplin ilmu yang disajikan secara terintegrasi yang 

diselenggarakan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat 

yang baik sehingga memiliki kepekaan terhadap segala 

permasalahan kehidupan yang begitu kompleks. Adanya mata 

pelajaran IPS diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran 

menjadikan manusia mampu mengatasi permasalahan-

permasalahan sosial dalam kehidupan. 

Pembelajaran IPS diselenggarakan dengan tujuan agar 

siswa mampu memahami permasalahan sosial dengan baik. 
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Pengetahuan dasar tentang kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, kesejarahan dan kewarganegaraan, akan 

menjadikan siswa mampu berpikir kritis dan mempunyai 

kemampuan untuk menyikapi masalah sosial kemasyarakatan. 

Selain itu dengan pembelajaran IPS diharapkan mampu 

meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta 

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

c. Karakteristik Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS di SMP perlu dilaksanakan dengan baik. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS tentunya berdasarkan pada 

karakteristiknya. Karakteristik IPS tentunya berbeda dengan 

karakteristik disiplin ilmu-ilmu yang lain, seperti sosiologi, 

ekonomi, sejarah, dan juga geografi. IPS diselenggarakan 

berdasarkan dengan realita dan fenomena-fenomena sosial yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat melalui 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial tersebut. 

Trianto (2011: 175) menjelaskan bahwa mata pelajaran 

IPS memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a) IPS merupakan gabungan dari berbagai unsur disiplin ilmu 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosisologi, hukum, politik 

dan ilmu-ilmu humaniora. 
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b) Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS 

terangkum dalam tema atau topik tertentu yang berasal dari 

disiplin ilmu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. 

c)  Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS 

menyangkut permasalahan-permasalahan sosial. Masalah 

sosial tersebut dapat dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner maupun multidisipliner. 

d) Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS 

menyangkut peristiwa-peristiwa dan perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan karakteristik di atas, IPS merupakan ilmu 

yang sangat lengkap dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. IPS 

merupakan intergrasi dari dari berbagai disiplin ilmu, sehingga 

IPS dirumuskan berdasarkan pada kenyataan dan fenomena sosial 

yang terjadi dalam masyarakat. Dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang menyangkut pada masalah-masalah sosial 

yang ada, sehingga adanya IPS diharapkan mampu mengatasi 

segala permasalahan tersebut.  

d. Tujuan Pembelajaran IPS 

Permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat sudah 

seharusnya untuk diatasi secara maksimal. Untuk mengatasi 

masalah tersebut perlu adanya sikap dari masyarakat secara 

cakap. Menurut Trianto (2011: 176), IPS mempunyai tujuan 
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untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap 

masalah-masalah sosial yang terjadi, memiliki sikap mental 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan dan terampil 

dalam mengatasi setiap masalah baik pada dirinya maupun 

masyarakat. 

Terdapat beberapa tujuan dalam pembelajaran IPS. 

Menurut Supardi (2011: 186- 187), tujuan IPS dirinci sebagai 

berikut: 

1) Memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai 

warga negara yang baik. Menjadi manusia yang sadar akan hak 

dan kewajiban serta taggung jawabnya dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inkuiri siswa 

untuk dapat memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan 

kemudian memiliki ketrampilan sosial untuk ikut berpartisipasi 

dalam memecahkan masalah-masalah sosial. 

3) Melatih siswa untuk belajar mandiri. Menerapkan 

pembelajaran yang kreatif dan bervariasi dapat mendorong 

siswa untuk lebih mandiri. 

4) Mengembangkan kecerdasan, kebiasaan dan ketrampilan 

sosial. Pelaksanaan pembelajaran IPS melatih siswa untuk 

mampu berinteraksi sosial  dengan masyarakat. 
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5) Melatih siswa untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik 

dan terpuji termasuk moral, kejujuran, keadilan, dan lain-lain, 

sehingga memiliki akhlak mulia. 

6) Mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Sebagai makhluk sosial, kepekaan 

terhadap permasalahan sosial tentu diperlukan. Tujuannya agar 

nantinya siswa mampu mengatasinya secara tepat.  

Kepekaan terhadap permasalahan sosial yang terjadi 

sangat diperlukan. Adanya problematika dalam kehidupan 

hendaknya menjadikan semangat seseorang untuk mencari 

pemecahan masalahnya. Sebagai makhluk sosial, tidak 

semestinya untuk membiarkan permasalahan kehidupan itu 

menjadi berkelanjutan. Melalui pembelajaran IPS inilah 

diharapkan mampu menjadikan siswa sebagai manusia yang 

peduli terhadap lingkungannya dan mampu mengembangkan pola 

pikirnya dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan 

sosial. 

e. Model Keterpaduan Pembelajaran IPS 

Model keterpaduan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model connected. Model connected merupakan model 

keterpaduan yang dilakukan dengan mengaitkan satu SK/KD 

materi inti dengan SK/KD materi yang lain sehingga menjadi 

sebuah tema (Supardi, 2011: 197).  
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Pada penelitian ini, pembelajaran IPS yang dilaksanakan 

berdasarkan SK dan KD yang telah ditetapkan. Peneliti akan 

mengajarkan materi pembelajaran IPS pada standar kompetensi 4. 

Memahami usaha manusia untuk mengenali lingkungannya 

dengan kompetensi dasar 4.3 Mendeskripsikan kondisi geografis 

dan penduduk, yang dipadukan dengan standar kompetensi 6. 

Memahami kegiatan ekonomi masyarakat dengan kompetensi 

dasar 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan penduduk, penggunaan 

lahan dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan 

bumi. 

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Indah Arlina yang berjudul 

Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik STAD 

dalam Proses Pembelajaran Ekonomi untuk Meningkatkan Kemampuan 

Kerjasama dan Percaya Diri Siswa di SMK Ma’arif NU Jatirejo 

Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran mengalami peningkatan, serta tindakan siswa yang 

meliputi kemampuan kerjasama dan percaya diri juga mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut terbukti dengan meningkatnya 

kerjasama dari kategori rendah dengan persentase sebesar 36,84%, 

siklus II meningkat menjadi 42,12%, siklus III  dengan persentase 

sebesar 57,89%, dan pada siklus IV dengan persentase sebesar 89,48%. 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pada penerapan model 
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pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD. Sedangkan perbedaannya 

pada variabel penelitiannya. Dalam penelitiannya Putri Indah Arlina 

meneliti tentang tingkat kerjasama dan percaya diri siswa, sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang aktivitas belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Suryati yang berjudul 

Implementasi Model Cooperative Learning tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) untuk Meningkakan Motivasi Belajar 

Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa Siswa Kelas XI IPS SMA Angkasa 

Adisutjipto Yogyakarta Tahun Ajaran 2010/2011, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar 

akuntansi yang ditunjukkan dengan pada siklus I 40% siswa memiliki 

motivasi belajar tinggi dan 60% siswa memiliki motivasi belajar 

sedang. Pada siklus II 70% siswa memiliki motivasi tinggi dan 30% 

siswa memiliki motivasi sedang dan setelah penerapan pembelajaran 

kooperatif 73,7% siswa memiliki motivasi tinggi dan 26,3% memiliki 

motivasi sedang. Penelitian ini memiliki persamaan dalam 

menggunakan model pembelajaran yaitu penerapan Student Teams 

Achievement Divisions (STAD), sedangkan perbedaannya pada variabel 

penelitian. Dalam penelitian ini Dyah Suryati meneliti peningkatan 

motivasi belajar,sedangkan dalam penelitian ini meneliti peningkatan 

aktivitas belajar.  
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3. Penelitian oleh Sri Ambarwati yang berjudul Implementasi 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Guna 

Peningkatan Aktivitas Siswa, Akuntabilitas Individual, dan Prestasi 

Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Minggir Tahun 

Ajaran 2009/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi 

belajar, aktivitas belajar, dan akuntabilitas individual siswa mengalami 

peningkatan. Prestasi belajar pada siklus I, siswa tuntas sebesar 50,00% 

dan siklus II siswa tuntas sebesar 94,44%, jadi peningkatan jumlah 

siswa tuntas sebesar 44,44%. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

rata-rata 62,22% dan siklus II meningkat menjadi 88,89%, jadi terdapat 

peningkatan sebesar 26,67%. Akuntabilitas siswa mengalami 

peningkatan sebesar 33,33%, dari siklus I sebesar 59,99% meningkat 

menjadi 93,33% pada siklus ke II. Penelitian Sri Ambarwati memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini, yaitu pada salah satu variabel 

penelitian. Keduanya sama-sama meneliti tentang aktivitas belajar 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada subjek penelitian dan tipe dari model pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan. 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam model pembelajaran konvensional guru lebih berperan aktif 

di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran sering kali terpusat pada aktivitas 

guru. Hal ini membuat siswa menjadi pasif bosan dalam mengikuti 

pelajaran dan menjadikan aktivitas belajar siswa kurang efektif seperti 
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bertanya, mengungkapkan pendapat, berdiskusi, berkomunikasi, dan 

sebagainya. Permasalahan pembelajaran tersebut akan berdampak pada 

hasil belajar yang kurang baik pada siswa, sehingga permasalahan ini perlu 

dicari solusinya.  

Proses pembelajaran yang diharapkan, guru sebaiknya berperan 

sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang lebih aktif dalam partisipasi 

belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Guru perlu melakukan 

pemecahan masalah yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang 

optimal dengan mengimplementasikan berbagai model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student center), dengan demikian siswa akan lebih 

aktif dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan kondisi di atas perlu dilakukan pemecahan masalah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Setelah dilakukan tindakan tersebut 

diharapkan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan yang disertai 

dengan peningkatan hasil belajar. Kerangka berpikir ditunjukkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Implementasi Model Pembelajaran 

Tipe STAD Guna Meningkatkan Aktivitas Belajar 

D. Hipotesis Tindakan 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran IPS mampu 

meningkatkan aktivitas belajar IPS kelas VII B di SMP Negeri 1 

Ngemplak. 

Minat belajar IPS siswa rendah Pembelajaran di kelas kurang 

bervariasi 

Aktivitas belajar IPS rendah 

Pembelajaran dengan 

Cooperative Learning tipe 
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Aktivitas belajar IPS siswa 
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