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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penelitian yang berjudul Implementasi “Metdoe 

Pembelajaran Kooperatif Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar 

Siswa Pada Pembelajaran IPS Kelas IV di MI Darul Huda Bandar 

Lampung” ini agar menghindari terjadinya kesalahpahaman 

dalam memahami arti yang terkandung didalam judul tersebut, 

peneliti akan memberikan penegasan dan batasan-batasan 

masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :  

1. Implementasi 

Implementasi bisa diartikan aktivitas, adanya aksi, tindakan 

atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Metode Pembelajaran Kooperatif merupakan kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama 

saling membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan, atau pengarahan strategi untuk membentuk kerja 

kelompok, peresentasi hasil kelompok dan pelaporan.
1
 

3. Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman, aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktivitas itu harus selalu ada
2
. Dengan kata lain aktivitas 

belajar dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan pada 

pembelajaran dalam situasi belajar mengajar. 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang diajarkan 

di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Ilmu 

pengetahuan sosial mengkaji tentang manusia     dalam     

                                                         
1 Ngalimun, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Parama Ilmu, 

2017), H. 328 
2 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2020), hal. 100. 
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lingkungan     fisik     dan     segala sesuatu    disekitarnya.    

Ilmu pengetahuan sosial bahan ajarnya diambil dari berbagai 

ilmu sosial yaitu geografi, sejarah,  ekonomi,  antropologi 

dan   tata   negara   namun   ilmu   pengetahuan   sosial  yang   

ada   dan diajarkan  di  jenjang sekolah  dasar  atau  di  

Madrasah  ibtidaiyah terdiri dari  dua  kajian  pokok  yaitu  

pengetahuan  sosial  dan  sejarah. Pendidikan  ilmu  

pengetahuan  sebagai  dasar  untuk  mengembangkan tujuan 

kurikulum yang beruhasa membentuk warga negara yang 

baik dan juga membentuk intelektual didalam membina 

kesadaran, memecahkan masalah dan membentuk pribadi 

yang mandiri.
3
 

Berdarakan uraian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu 

dengan adanya metode pembelajaran kooperatif mampu 

meningkatkan aktivtas belajar siswa karena dengan metode 

pembelajaran koopeartif siswa terhindar dari rasa jenuh serta 

terbangkitnya motivasi belajar terbaru dimana siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerjasama dan 

menyelasiaikan persoalan sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran siswa dapat aktif dan mudah memahami 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang bertujuan untuk 

membentuk intelektual didalam membina kesadaran, 

memecahkan masalah dan membentuk pribadi yang mandiri. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelejaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasaan ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan 

adalah proses perubahan sikap tingkah laku seseorang, 

                                                         
3 Wahidmurni, Metodologi Pembelajaran IPS, (Yogyakarta: Arruzmedia, 

2017), h.16 
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kelompok, sekelompok orang, dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian. Menurut 

Harahap mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha secara 

sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan si 

anak, yang artikan mereka mampu memikul tanggung jawab 

moril dari segala perbuatannya. 

Belajar adalah cara memperoleh pengetahuan, proses 

pembelajaran memerlukan kemampuan tersendiri bagi seorang 

siswa baik kemampuan pikiran, fisik dan materi sebab tanpa 

ketiga syarat tersebut akan sulit bagi seorang siswa mencapai 

tujuan yang diinginkan. Menurut pemahaman kognitif,  belajar  

adalah  suatu  proses  usaha  yang  melibatkan  aktivitas mental  

yang  terjadi  didalam  diri  manusia  sebagai  akibat  dari  proses 

interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu 

perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah 

laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan 

berbekas. 

Mengingat begitu pentingnya, maka kualitas pendidikan 

haruslah diperhatikan secara serius dan juga harus ditingkatkan. 

Mulai dari cara pandang yang digunakan, manajemen 

pendidikan, kurikulum, model pembelajaran hingga penekanan 

tujuan pendidikan, sehingga nantinya jika kualitas pendidikan 

tersebut dapat meningkat, maka pendidikan ini dapat 

menghasilkan SDM yang berkualitas. 

Untuk itu setiap manusia diharapkan dapat memperoleh 

pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar disekolah maupun 

luar sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup 

manusia. Didalam agama islam juga mengajarkan bahwa belajar 

merupakan suatu kewajiban bagi umat-nya, perintah menurut 

ilmu bagi umat islam adalah amanat Allah SWT melalui Al-

Qur’an. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa Allah SWT. Tidak 

akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah 

nasibnya sendiri sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-

Anfaal : 53 sebagai berikut: 
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Artinya: “(Siksaan) yang demikian itu adalah karna 

sesungguhnya Allah Sekali-kali tidak akan merubah suatu 

nikmat yang telah dianugerahkan-nya kepada suatu kaum, 

hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka 

sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Pendengar dan Maha 

Mengetahui.” (Q.S Al-Anfaal : 53). 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan seruan untuk menuntut 

ilmu atau belajar, karena dengan belajar mampu merubah 

perilaku sebagai akibat pemahaman  dan  latihan.  Dalam  ayat  

diatas  jika  dihubungkan  dengan proses kegiatan belajar 

mengajar disekolah maka peserta didik harus senantiasa  belajar  

atau  menuntut  ilmu  agar  tercapainya  tujuan pembelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar peranan guru sebagai 

pengelola kelas sangat penting. Aktivitas dan kreaktivitas guru 

dalam penyampaian materi pelajaran merupakan salah satu aspek 

yang menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan belajar 

mengajar. Variasi pengajaran dapat dilakukan guru dalam hal 

dalam penggunaan metode pengajaran. Hal ini membawa siswa 

ke dalam situasi belajar yang bervariasi sehingga siswa terhindar 

dari situasi pengajaran yang membosankan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa seorang guru mempunyai peranan yang 

sangat besar untuk ikut membina kepribadian siswanya. Guru 

dalam proses pembelajaran dituntut untuk tidak hanya 

menekankan aspek kognitif semata, tetapai harus lebih dari itu, 

aspek afektif dan psikomotor siswa juga harus dikembangkan. 

Akan tetapi kenyaataannya, secara umum proses 

pembelajaran tidak selalu berjalan lancar, sering terjadi kesulitan-

kesulitan belajar yang akan timbul pada siswa. Hal ini disebabkan 

siswa tidak mau belajar apa yang seharusnya dipelajari, tau 

dengan kata lain kurangnya minat dan motivasi untuk 

mempelajari sesuatu. Akibatnya membuat aktivitas pembelajaran 

siswa di kelas masih rendah. Selain itu seorang guru juga harus 
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mampu memilih metode pembelajaran  yang  sesuai,  memilih  

metode,  media  dan  materi pembelajaran yang tepat. Untuk itu, 

guru harus cermat dalam memilih metode pembelajaran dan 

merancang program pembelajaran yang menarik, aktual, dan 

fungsional bagi siswa. Pemilihan metode pembelajaran oleh 

guru mempunyai dampak yang sangat esensial bagi perolehan 

penetapan metode pembelajaran yang optimal guna mencapai 

perolehan belajar sesuai
 
dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan
4
. 

Ilmu penetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang di berikan mulai dari sekolah Dasar sampai 

Sekolah Menengah. Ilmu pengetahuan sosial mengkaji 

seperangkat pristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan di 

masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh 

karena itu mata pelajaran ini di rancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisiis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

masyarakat yang dinamis
5
. 

Pembelajaram IPS selama   ini   cenderung   lebih   

banyak   mengembangkan   kemampuan menghafal materi 

pembelajaran. Siswa belum dibiasakan untuk memahami 

informasi dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPS masih berpusat pada guru, dan siswa belum 

dijadikan subjek belajar. Pembelajaran cenderung lebih banyak 

menempatkan siswa pada aktivitas mencatat, mendengar, atau 

menjawab pertanyaan guru. 

Salah satu upaya untuk mengambangkan potensi siswa 

dalam pembelajaran saat ini, khususnya pada mata pelajaran IPS 

                                                         
4 Ni Nyoman Parwati, I Putu Pasek Suryawan, Ratih Ayu Apsari, Belajar 

dan Pembelajaran, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), cet.1, h.173 
5 Muhammad Afandi, Isnaini Nurjanah, Pengaruh Metode Pembelajaran 

Learning Start With a Question (Lsq) Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas IV MIN 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018, (Jurnal Terampil: Jurnal Pendidikan 
dan Pembelajaran Dasar, Vol 5 No 1 p- ISSN 2355-1925, e-ISSN 2580-8915, Juni 

2018), hal.44. 
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adalah dengan metode pembelajaran kooperatif, dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, 

pendidik di MI Darul Huda Bandar Lampung menciptakan 

situasi belajar yang menyenangkan, tidak membosankan dan 

terwujudnya tujuan pendidikan serta tujuan mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial dengan menerapkan metode pembelajaraan 

yang bervariasi didalam kelas. Salah satunya menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif  dengan  harapan  dapat  

memberikan  solusi  dan  harapan  baru yang menarik dalam 

pengajaran sehingga memberikan pembelajaran dengan konsep 

atau pendekatan baru. Pembelajaraan kooperatif membawa 

konsep inovatif, dan menekankan keaktifan siswa, karna belajar 

aktif itu sangat di perlukan oleh peserta didik untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimum  yang  di  harapkan  

dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa
 

lainnya dalam 

suasana yang harmonis dan saling bekerja sama
6
, sehingga 

aktivitas belajar siswa di kelas akan tumbuh dengan baik yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Aktivitas belajar merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan usaha-usaha 

dalam menumbuhkan aktivitas dlam proses belajar mengajar. 

Guru tidak hanya cukup menyampaikan materi pelajaran semata 

akan tetapi guru juga harus pandai menciptakan suasana belajar 

yang baik, salah satunya dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang menarik 

Metode pembelajaran kooperatif merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang sangat popular untuk diterapkan 

dalam berbagai bidang studi. Pembelajaran   kooperatif   disusun   

dalam   sebuah   usaha   untuk meningkatkan partisipasi siswa, 

memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan 

dan membuat keputusan didalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama yang berbeda latar belakangnya. Pembelajaran 

                                                         
6 Lidia Susanti, Strategi Pembelajaran Berbasis Motivasi, (Elex Media 

Komputindo, 2020)  
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kooperatif mendorong terciptanya proses pembelajaran yang 

terstruktur dan termotivasi siswa dalam bekerja secara tim. Ciri 

pembelajaran kooperatif adalah: 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok. 

2. Kelompok dibentuk dengan kemampuan siswa yang berguna. 

3. Kelompok terdiri atas amggota yang berasal dari ras, budaya, 

suku, dan jenis kelamin yang berbeda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada 

individu. 

Pembelajaran kooperatif dilakukan dalam beberapa fase yang 

mengarahkan  siswa  untuk  berperan  aktif  dalam  proses  

pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, guru berperan 

sebagai fasilitator yang memberikan arahan terkait materi yang 

sedang dibahas dan siswa berperan dalam mengidentifikasi serta 

memecahkan masalah yang ada. Pada kegiatannya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta 

memberi motivasi kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

guru menyajikan   informasi   terkait   materi   yang   akan   

disampaikan   dan memberikan apresiasi bagi upaya yang 

dilakukan siswa atau kelompok dalam mengikuti 

pembelajaran
7
.  

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran IPS di kelas IV MI 

Darul Huda Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa guru 

sudah menerapkan metode pembelajaran kooperatif tetapi 

faktanya siswa belum optimal dalam proses pembelajaran. Hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu  

Nur Hamidah S.Pd.,  selaku guru kelas pembelajaran IPS, beliau 

menyampaikan bahwa di MI Darul Huda Bandar Lampung sudah 

menerapkan  pembelajaran kooperatif tetapi siswa kurang 

optimal dalam mengikuti pembelajaran hal ini terlihat saat saya 

memberikan pertanyaan seputar materi, hanya ada satau atau dua 

siswa yang menjawab pertanyaan tersebut sedangkan siswa yang 

lain hanya diam. Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga kurang 

                                                         
7 Rendy Rinaldy Saputra, Metode Pembelajaran Kooperatif Dalam 

Pembelajaran IPS, (Jurnal Pendidikan UNSIKA) Volume 7 nomor 1, Maret 2019, H, 

19-28 
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optimal terutama keaktifan merespon pertanyaan dari guru, 

menyanggah atau menyetujui ide dan interaksi antar siswa belum 

terjadi secara optimal. Hal ini juga di sebabkan oleh metode 

pembelajaran yang di gunakan belum secara sempurna, dan guru 

dalam penerapan metode pembelajaran kooperatif belum 

mengikuti langkah- langkah permainan secara benar, dalam 

penerapanya lebih sering menggunakan metode ceramah, seperti 

siswa mendengarkan apa yang di jelaskan oleh guru kemudian 

langsung mengerjakan tugas, serta penerapan metode kooperatif   

jarang digunakan guru, sehingga mempengaruhi nilai hasil 

belajar pada mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan permasalahan diatas, mendorong penulis untuk 

mengkaji dan   meneliti   lebih   lanjut   mengenai 

implementasi pembelajaran kooperatif pada pembelajaran IPS, 

apakah efektif diterapkan di MI Darul Huda Bandar Lampung. 

Berdasarkan despkripsi yang telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam 

permasalahan tersebut  dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Implementasi Metode Pembelajaran Kooperatif Dalam 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPS SD/MI”. 

 

C. Fokus dan Subfokus 

Bersumber dari latar belakang permasalahan, maka 

penelitian ini akan difokuskan dalam mengulas tentang 

implementasi metode pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas IV MI Darul Huda Bandar Lampung, dari fokus penelitian 

ini dibagi menjadi subfokus penelitian, yaitu: 

Proses implementasi pelaksanaan metode pebelajaran kooperatif 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas IV MI Darul Huda Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah ini yaitu 
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“Bagaimana implementasi metode pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran IPS di kelas 

IV MI Darul Huda Bandar Lampung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

implementasi metode pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pembelajaran IPS kelas IV 

MI Darul Huda Bandar lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis berharap 

dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang 

pendidikan secara teoritis mengenai implementasi 

pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan aktivitas 

belajar serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian teori untuk 

mengetahui dan memahami konteks penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian dapat menjadi sumber masukan bagi pihak 

sekolah untuk mengetahui implementasi pembelajaran 

kooperatif dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

sehingga dapat dijadikan pedoman dan masukan oleh guru-

guru dalam berbagai bidang ilmu dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif. 

a. Bagi Guru 

Penelitian  ini  dapat  menjadi  sumber  

masukan  dan  bahan refleksi bagi guru tentang 

implementasi pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan aktivitas belajar. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat dijadikan masukkan bagi 

siswa mengenai implementasi pembelajaran  kooperatif  

sehingga  lebih aktif dan semangat pada setiap 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimum 
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dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam suasana harmonis dan saling bekerja sama. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini  dapat  menyuguhkan  informasi  

kepada peneliti sebagai calon pendidik tentang 

implementasi pembelajaran menggunakan metode 

kooperatif dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini digunakan 

sebagai landasan atau acuan dalam melakukan penelitian. 

Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

saya lakukan antara lain: 

1. Hasil penelitian Adang Romanda (2016) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran (TGT) Demi Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V di MI Al Fajar Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2016/2017”
8
. Penelitian bertujuan untuk mencari 

solusi dengan menerapkan model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) demi meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik. Dengan menggunakan observasi atau 

pengamatan, tes, wawancara dan dokumentasi. Data di 

analisis secara PTK deskriptif analitis, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa peserta didik mengalami peningkatan 

hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 

2. Implementasi Strategi Pembelajaran Kooperatif Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Oleh Santi 

(2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi startegi pembelajaran koopeartif pada materi 

pembelajaran pendidikan agama islam disekolah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian 

                                                         
8
 Adang Romanda. “Penerarapan Model Teams Game Tournament 

(TGT) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kelas V di MI Al 

Fajar Pringsewu Tahun Pelajaran 2016/2017”.(Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtdaiyah, Universitas Islam Negeri Lampung).  
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mengemukakan bahwa penerapan atau penggunaan startegi 

pembelajaran kooperatif pada pembelajaran pendidikan 

agama islam disekolah sangat efektif, hal tersebut dapat 

diketahui setelah siswa dapat belajar menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif, sehingga tercapainya suatu 

pembelajaran dan memberikan hasil yang memuaskan dengan 

terlaksananya semua tugas kelompok, tercapainya tujuan atau 

indikator, terbentuknya kompetensi dan adanya partisipasi 

aktif dari anggota kelompok. 

3. Hasil penelitian Istiyani (2019) yang berjudul “Penerarapan 

Pembelajaran Cooperative Learning tipe Giving Question And 

Getting Answer Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA 

Pada Peserta Didik Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung”
9
. 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran kooperatif Pembelajaran Cooperative Learning 

tipe Giving Question And Getting Answer Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA Pada Peserta Didik 

Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung, penelitian ini 

menggunakan tindakan kelas dengan menggunakan desain 

model kemmis dan mc. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran tersebut dilakukan dengan 

baik dan dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPA tema : Peduli lingkungan hidup, 

berbagai pekerjaan, pahlawanku.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara 

ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada cara-

cara keilmuan. Penelitian diartikan juga sebagai upaya 

                                                         
9
 Istiyani, “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Tipe Giving Question And Getting Answer Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Belajar IPA Pada Peserta Didik Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung”,( 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidiayah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung) 



 12 

terstruktur dan sistematis untuk menyelidiki persoalan yang 

memerlukan jawaban secara ilmiah contoh, guru sering 

mendapati untuk memehami permasalahan sulitnya siswa 

memahami materi. Tentu persoalan ini bisa diungkap dengan 

penyelidikan lebih lanjut diantaranya dengan teknik 

pengumpulan data melalui angket dan pemangatan mendalam, 

kemudian diproses lebih lanjut sampai pada jawaban 

permasalahan berupa kesimpulan. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian 

suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-

langkah sistematis untuk  mendapatkan  fakta-fakta  atau  

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk  mendapatkan  

pengertian  atau  hal-hal  baru  serta  menaikan  tingkat 

keilmuan. 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  MI  Darul  Huda  

Bandar  Lampung dengan mengamati proses pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan aktivitas 

belajar pada pembelajaran IPS kelas IV. Penelitian ini juga 

dilaksanakan pada bulan September 2021. 

 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan langkah 

penelitian  yang menciptakan data deskriptif berbentuk kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau keadaan  

yang dilihat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui tentang implementasi pembelajaran kooperatif 

yang sedang diterapkan di MI Darul Huda Bandar Lampung. 

Metode penelitian kualitatif merupaka metode penelitian 

yang berpedoman terhadap  paham  postpositivisme,  

dipergunakan  untuk  peneliti pada keadaan objek alamiah 

dimana peneliti pada keadaan objek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

digunakan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat 
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induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi
10

.
 

Denzim dan lincoln menyatakan bahwa penelitian  

kualitatif  adalah penelitian   yang   menggunakan   latar   

belakang   ilmiah,   dengan   maksud menafsirkan  fenomena  

yang  terjadi dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan 

berbagai   metode yang   ada   dalam   penelitian   kualitatif.   

Metode   yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, 

dan pemanfaatan dokumentasi
11

 

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang 

dilaksanakan dengan tujuan penting untuk menggambarkan 

atau mendeskripsikan suatu kondisi secara objektif . Bisa 

juga berarti untuk mengetahui nilai variabel independen baik 

satu ataupun banyak, dengan tidak melakukan perbandingan 

atau mengaitkan antara satu variabel dengan yang lainya.
12

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini diartikan 

untuk mengetahui implementasi pembelajaran kooperatif 

pada pembelajaran IPS di MI Darul Huda untuk 

meningkatkan aktivitas belajar dari pembelajaran kooperatif 

tersebut. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenan 

dengan judul penelitian, peneliti menggunakan data Field 

Research (Peneliti Lapangan) penelitian dalam kanca 

kehidupan yang sebenarnya. Dengan  mengunjungi  

langsung,  melaksanakan  observasi,  wawancara serta 

pengamatan mendalam terhadap implementasi pembelajaran 

kooperatif sehingga dapat diketahui aktivitas belajar pada 

pembelajaran IPS tersebut. 

 

 

 

 

                                                         
10 Sugiyono,  “Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  

Kulitatid  dan R&D)”, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 15. 
11 Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di 

Bidang Pendidikan, (Ponorogo: CV. Nata Jaya, 2019), h. 4 
12 Asep   Kurniawan,   Metodologi   Penelitian   Pendidikan,   (Bandung:   

PT   Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 37. 
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3. Sumber Data 

a. Data 

Data dalam penelitian ini berupa teks dekspriptif 

tentang implementasi pembelajaran kooperatif dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas IV di MI Darul Huda Bandar Lampung yang 

diperoleh oleh penulis dari hasil observasi, wawanacara, 

dan dokumentasi. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah semua hal yang memberikan 

informasi mengenai data. Terdapat dua sumber data dalam 

penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer berasal dari narasumber yaitu guru kelas IV MI 

Darul Huda Bandar Lampung. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah berupa arsip, data tertulis dan 

dokumen yang digunakan sebagai penguat data yang telah 

didapat sebelumnya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian 

ini adalah sebagai berikut adalah: 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis  dan  psikologis.  

Dua  diantaranya  yang  penting  adalah  proses 

pengamatan dan ingatan.
13  

Observasi sebagai metode 

pengumpulan data yang tepat bila dibandingkan dengan 

metode yang lain, seperi wawancara yang harus selalu 

berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak 

terbatas pada orang akan tetapi juga objek alam dan 

lainnya
14

.
 

                                                         
13 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitataif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 2003 
14 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 

2003 
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Metode observasi ini akan penelitian pergunakan 

untuk mendapatkan data tentang skema cara umum 

didaerah yang diteliti. Observasi akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah berbentuk non partisipan. Dalam hal 

ini karena penulis tidak masuk dalam dunia orang- orang  

yang  sedang  diobservasi.  Metode  observasi  ini  akan  

digunakan untuk mengetahui gambaran umum penelitian, 

seperti analisis mengenai implementasi pembelajaran 

kooperatif  dalam meningkatkan aktivitas belajar pada 

mata pelajaran IPS kelas IV di MI Darul Huda Bandar 

Lampung. 

b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan interview sebagai 

berikut, “a meeting of to persons to exchange information 

and idea trough westion and responses, resulting  in  

cominication  and  join  consturtion  of  meaning  about  a 

particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
15

 

Metode ini dipergunakan sebagaimana metode 

pokok untuk mengambil data-data yang diperlukan 

mengenai implementasi metode pembelajaran kooperatif 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas IV MI Darul Huda Bandar Lampung. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi berbentuk karya-karya monumental, 

gambar, atau tulisan dari seseorang. Dokumentasi adalah 

pengumpulan data yang berupa catatan yang ditulis, 

tercetak, atau dipindai dengan optic (dengan bahasa lain 

untuk data yang sifatnya benda mati).  misalnya buku, 

laporan kegiatan, daftar nilai, catatan harian, dan yang 

sejenisnya.
16

 

                                                         
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 

316 
16 Ibid., hal. 178-179. 
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Metode dokumentasi ialah mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, terutama seperti data-data dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan lain sebagainya, yang berhubungan 

dengan masalah pengusutan. Metode Dokumentasi ini juga 

peneliti jadikan sebagai metode pembantu untuk 

mengambil data-data yang berkenaan dengan professional 

guru seperti data RPP, Silabus, dan data prestasi belajar, 

data tentang materi serta data yang berhubungan dengan 

dokumentasi sekolah. 

5. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah 

peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian 

menjadi jelas, maka kemungkinan yang dikembangkan 

instumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat 

melengkapi data. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

didefinisikan bahwa instrument penelitian merupakan alat 

bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data 

dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini memakai 

instrument penelitian observasi, wawancara dan 

dokumentasi guna mendapatkan data yang berhubungan 

dengan proses pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas IV MI Darul Huda Bandar Lampung. 

a. Observasi 

Lembar observasi digunakan dalam penelitian 

adalah lembar observasi aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif.  
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Tabel 1.1 

Kisi-kisi Lembar Pembelejaran Kooperatif dan Aktivitas Belajar 

Siswa 

Fase Indikator 

1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

2 Menyajikan informasi 

3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok 

belajar 

4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

5 Evaluasi 

6 Memberikan penghargaan 

 

No Aspek Indikator 

1 Visual 

activity 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

2 Oral activity Siswa menanggapi penjelasan guru dalam 

sesi tanya jawab, siswa bekerjasama dalam 

diskusi 

3 Drawing 

Activities 

Siswa mampu membuat kesimpulan hasil 

diskusi atau penjelasan guru 

4 Emotional 

activity 

Siswa berani mengungkapkan pendapat 

ketika menjelaskan hasil diskusi didepan 

kelas 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pedoman peneliti dalam 

mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-

banyaknya tentang  bagaimana  masalah  yang  di  berikan  

peneliti.  Jenis  wawancara yang di lakukan penelitian ini 

yakni wawancara terstruktur, artinya wawancara 

menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis 

untuk pengumpulan  data.  Wawancara dilakukan dengan 

pendidik  mata pelajaran IPS kelas IV di MI Darul Huda 

Bandar Lampung yang dipilih untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan meningkatkan Aktivitas  belajar  IPS  

melalui  metode  pembelajaran  Kooperatif.  
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Tabel 1.2 

Kisi-kisi Lembar Wawancara Guru 

Fase Indikator 

1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

2 Menyajikan informasi 

3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok 

belajar 

4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

5 Evaluasi 

6 Memberikan penghargaan 

 

No Aspek Indikator 

1 Visual 

activity 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

2 Oral activity Siswa menanggapi penjelasan guru dalam 

sesi tanya jawab, siswa bekerjasama dalam 

diskusi 

3 Drawing 

Activities 

Siswa mampu membuat kesimpulan hasil 

diskusi atau penjelasan guru 

4 Emotional 

activity 

Siswa berani mengungkapkan pendapat 

ketika menjelaskan hasil diskusi didepan 

kelas 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen   merupakan   catatan   pristiwa   yang   sudah   

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
 

Adapun dokumentasi pada 

penelitian ini berupa contoh perangkat pembelajaran seperti 

silabus, RPP dan lembar kerja serta foto- foto kegiatan penelitian 

yang mendukung hasil penelitian mengenai implementasi 

pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan aktivitas belajar 

pada pembelajaran IPS di MI Darul Huda Bandar Lampung. 

6. Teknik Analisis Data 

Data   yang   sudah terkumpul   setelah   melakukan   

observasi dan wawancara,Penulis harus menganalisis data yang 

dikumpulkan setelah observasi dan wawancara. Dalam hal ini 

penulis menggunakan  teknik analisis data metode Miles and 
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Huberman dalam sugiyono, dalam analisis data data kualitatif 

dilakukan interaksi dan kontinuitas hingga data jenuh.
17

 

Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 

serta pengambilan kesimpulan. 

a. Reduksi data 

Kegiatan reduksi data adalah meringkas isi utama 

dan memfokuskan pada poin-poin yang dianggap 

penting, kemudian mencari tema polanya. Oleh karena 

itu, data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

sehingga memungkinkan penulis untuk mengumpulkan 

data lebih lanjut dengan mudah. Dalam mereduksi data, 

penulis akan diarahkan pada hasil akhir atau tujuan dari 

penelitian, yaitu tujuan penemuan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka data dapat dilakukan 

penyajian data, penyajian data dapat dilakukan dengan 

menampilkan semua data yang telah dikelompokkan 

dalam bentuk deskriptif dan menarik kesimpulan. Dengan 

penyajian data, hal ini tentunya akan memudahkan 

penulis dalam memahami apa yang terjadi, kemudian 

dapat merencanakan kegiatan selanjutnya.  

c. Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan awal pada penyajian data masih 

bersifat sementara dan akan berubah jika tidak didukung 

dengan bukti yang kuat untuk mendukung data awal yang 

telah terkumpul. Tetapi jika kesimpulan yang penulis 

temukan pada tahap awal telah didukung dengan bukti-

bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut merupakan 

kesimpulan yang bersifat kredibel. Saat tahap ini penulis 

akan menarik kesimpulan mengenai proses pelaksanaan 

metode pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan 

aktivitas belajar. 

 

 

                                                         
17 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Alfabeta, 2018), 

h. 337.  
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7. Uji Keabsahan Data 

Untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat dalam 

penelitian kualitatif juga harus didukung dengan data yang 

valid. Derajat kepercayaan menunjukkan kesesuaian konsep 

penelitian dengan konsep yang ada dalam tujuan penelitian. 

Perlu dilakukan pengecekkan kebenaran data yang diperoleh 

dari informasi tersebut dengan cara membandingkan data 

yang diperoleh dari informasi lain. Keabsahan data dalam 

penelitian ini diperiksa dengan teknik trianggulasi, yaitu 

teknik penilaian keabsahan data yang menggunakan beberapa 

konten diluar data untuk melakukan pengecekkan guna 

membandingkan data-data tersebut.
18

 

Adapun teknik trianggulasi yang kerap dipakai menurut 

Wiliam dalam buku Sugiyono. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecek data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu, yaitu
19

: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh 

dari berbagai sumber, yaitu guru IPS Darul Huda Bandar 

Lampung. 

b. Triangulasi Teknik 

Dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk 

memeriksa data dari sumber yang sama untuk 

menyelesaikan triangulasi teknis untuk menguji 

kredibilitas data. Dalam penelitian ini peneliti tidak 

hanya menggunakan satu teknik penelitian, tetapi juga 

menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh data. 

Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

 

                                                         
18 Lexi J. Melong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2017), hal.178. 
19 Sugiyono, Op,.Cit, hal. 373-374. 
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c. Triangulasi Waktu 

Waktu yang biasanya mempengaruhi 

kredibilitas data. Peneliti triangulasi waktu tidak 

hanya dapat melakukan penelitian dalam  waktu yang 

singkat. 

J. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan 

dipahami oleh pembaca maka penulis akan membaginya ke 

dalam beberapa bagian yaitu bagian awal, dan bagian utama. 

Bagian pertama dari penelitian ini adalah cover, halaman judul, 

dan daftar isi. Bagian utama terdiri dari: Bab I Pendahuluan, 

Bab ini akan menguraikan tentang: Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. Bab II Landasan Teoritik dalam bab 

ini, dijelaskan tentang: Metode pembelajaran kooperatif yang 

meliputi: pengertian metode pembelajaran kooperatif, 

karakteristik pembelajaran kooperatif, prinsip-prinsip 

pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, 

keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Aktivitas 

belajar yang meliputi: pengertian aktivitas belajar, jenis-jenis 

aktivitas belajar. Mata Pelajaran IPS yang meliputi: pengertian 

IPS, tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar, dan ruang 

lingkup mata pelajaran IPS. Bab III Deskripsi Objek Penelitian, 

bab ketiga berupa Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri dari: 

Gambaran umum objek dan deskripsi penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Metode Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif 

Metode Pembelajaran Kooperatif merupakan kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama 

saling membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan, atau pengarahan strategi untuk membentuk kerja 

kelompok, peresentasi hasil kelompok dan pelaporan
20 

Metode    pembelajaran    kooperatif    merupakan    

suatu    metode pembelajaran yang membantu siswa dalam 

mengembangkan pemahaman dan sikap yang sesuai dengan 

kehidupan nyata dimasyarakat, sehingga dengan bekerja 

secara bersama-sama diantara sesama anggota kelompok 

akan meningatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan 

belajar. Menurut pendapat Nur pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran dimana siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan siswa 

yang berbeda kemampuannya, jenis kelamin bahkan latar  

belakangnya  untuk  membantu  belajar  satu  sama  lainnya  

sebagai sebuah tim.
21

 

Fase-fase yang akan diamati dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu, a) Menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa, b) Menyajikan informasi, c) Mengorganisasikan 

siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, d) 

Membimbing kelompok bekerja dan belajar, e) evaluasi, f) 

memberikan penghargaan. 

Berdasarkan beberapa deifinisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran  kooperatif  adalah  metode  

pembelajaran  yang  dilakukan dengan cara 

mengelompokkan siswa kedalam kelompok-kelompok kecil 

yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur siswa yang 

                                                         
20 Ngalimun, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Parama Ilmu, 

2017), H. 328 
21 Ahmad  Susanto,  Pengembangan  Pembelajaran  IPS  di  Sekolah  

Dasar,  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cet. 3, H.190 

23 
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heterogen untuk bekerjasama secara terarah dalam sebuah 

tim untuk menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan 

sesuatu dalam mencapai tujuan bersama. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran 

yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses 

pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses kerja 

sama dalam kelompok. Dengan adanya interaksi antara 

anggot kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untk 

berfikir mengolah berbagai informasi. Elaborasi kognitif, 

artinya bahwa  setiap  siswa  akan  berusaha  untuk  

memahami  dan  menimba informasi    untuk    menambah 

pengetahuannya. 

Dengan    demikian Karakteristik   atau   ciri-ciri   

pembelajaran   kooperatif   dapat   dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran   kooperatif   secara   tim   merupakan   

tempat   untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim 

harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap 

anggota tim harus membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Didasarkan pada menejemn kooperatif 

Yang memiliki fungsi yaitu : (a) sebagai perencanaan 

pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelejaran 

kooperatif dilaksanakan dengan sesuai dengan 

perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ditentukan, (b) fungsi menejemen sebagai 

organisasi, menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif 

memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelejaran berjalan secara efektif. (c) fungsi 

menejemen sebagai kontrol, menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun non tes. 
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c. Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip 

kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan dalam 

pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik 

pembelejaran ini tidak akan mencapai hasil yang 

optimal. 

d. Keterampilan bekerjasama 

Kemampuan bekerjasama ini dipraktikan melalui 

aktifitas dalam kegiatan  pembelajaran  secara  

kelompok.  Dengan  demikian,  siswa perlu didorong 

untuk mau dan sanggup berinteraksi dalam 

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
22

. 

 

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam 

pembelajaran kooperatif keberhasilan dalam 

menyelesaikan tugas bergantung pada usaha yang 

dilakukan oleh kelompok tersebut. 

b. Tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan 

kelompok sangat tergantung dari masing-masing 

anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap 

anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok 

tersebut. 

c. Interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan 

yang luas pada setiap anggota kelompok untuk 

bertatap muka melakukan interaksi dan didiskusikan 

untuk saling memberi dan menerima informasi dari 

anggota kelompok lain. 

                                                         
22 Rusman,  Metode-metode  Pembelajaran  Mengembangkan  

Profesionalisme  Guru,  (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019 cet. 7), h.206 
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d. Partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa 

untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

e. Evaluasi secara kelompok, yaitu menjadwalkan 

waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi 

proses kerjasama kelompok dan hasil kerjasama 

mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama lebih 

efektif
23

 

 

4. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim terdapat tiga tujuan penting yang 

dapat   dicapai   dengan   pembelajaran   kooperatif   yaitu   

hasil   belajar akademik,    penerimaan    terhadap    

keragaman,    dan    penyumbangan keterampilan sosial. 

Pertama, dengan pembelajaran kooperatif diharapkan 

hasil belajar siswa lebih meningkat. Karena dengan metode 

pembelajaran kooperatif ini siswa  terhindar  dari  rasa  

jenuh  serta  terbangkitnya  motivasi  belaajar terbaru. 

Kedua, penerimaan terhadap perbedaan atau keragaman 

individu. Tujuan lain metode pembelajaran kooperatif 

adalah penerimaan secara luas dari orang-orang berbeda 

berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. 

Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan 

penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah 

mengajarkan kepada siswa keterampilan penting dimiliki 

oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang 

dalam ketermapilan sosial. 

 

5. Tipe-tipe Pembelajaran Kooperatif 

Ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif yang bisa 

digunakan dalam proses pembelajaran dikelas antara lain : 

a. Pembelajaraan kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) 

1) Pengertian Kooperatif metode NHT. 

                                                         
23 Ibid, h. 212 
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Metode  pembelajaran   kooperatif  tipe  NHT  

merupakan   metode pembelajaran yang terdiri atas 

empat tahap yang digunakan untuk mengaruhi 

pola-pola interkasi siswa dalam memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Tujuannya dilakukan metode pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah agar pemahaman siswa 

bercerita melalui metode NHT yang diberikan dalam 

bentuk tugas berkelompok agar siswa dapat saling 

menambah kekurangan pembendaharaan kata dalam 

merangkai kembali cerita yang dipelajarinya, karena 

ada kerjasama itulah diharapkan siswa tidak 

mengalami kesulitan atau kesukaran dalam 

menceritakan kembali cerita yang dipelajarinya
24

. 

2) Langkah-langkah pembelajaran NHT 

a) Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan 

pelajaran dengan membuat sekanario 

pembelajaran (SP), lembar kerja siswa   (LKS)   

yang   sesuai   dengan   metode   pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

b) Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. Guru membagi para siswa menjadi 

beberapa kelompok yang bernaggotakan tiga 

sampai lima  orang  siswa.  Guru  memberi  

nomor  pada  setiap  siswa dalam kelompok dan 

nama kelompok yang berbeda. Setalah itu, 

dalam pembentukan kelompok digunakan nilai 

tes awal sebagai dasar dalam menentukan 

masing-masing kelompok. 

c) Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau 

buku panduan. 

                                                         
24 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS, (Pranemedia Group, 

Jakarta, 2019, cet.3), h.212 
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d) Diskusi masalah 

e) Guru  membagikan  LKS  kepada setiap  siswa 

sebagai  bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja 

kelompok setiap siswa berfikir   bersama   untuk   

menggambarkan   dan   meyakinkan bahwa tiap 

orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang 

telah  ada  dalam  LKS  atau  pertanyaan  yang  

diberikan  oleh guru. 

f) Memanggil nomor anggota atau pemberian 

jawaban 

Dalam tahap ini guru menyebut satu nomor dan 

para siswa dari setiap kelompok dengan nomor 

yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 

jawaban kepada siswa dikelas. 

g) Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan. 

3) Manfaat pembelajaran tipe NHT 

a) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

b) Memperbaiki kehadiran 

c) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih 

besar 

d) Perilaku menganggu menjadi lebih kecil 

e) Konflik terhadap pribadi berkurang 

f) Pemahaman yang lebih mendalam  

g)  Hasil belajar lebih tinggi 

4) Kelemahan pembelajaran tipe NHT 

a) Kemungkinan nomor yang dipanggil lagi oleh guru  

b) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh 

guru 

c) Kelas cenderung menjadi ramai, jika guru tidak 

dapat mengkondisikan  dengan  baik,  keramaian  

itu  dapat  menjadi tidak terkendali. 

b. Pembelajaraan kooperatif tipe Teams Games 

Tournaments (TGT) 
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1) Pengertian Metode pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah 

satu tipe pembelajaran  yang  menempatkan  siswa  

dalam  kelompok- kelompok belajar yang 

beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki 

kemampuan, jenis kelamin dan suku yang berbeda. 

2) Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe 

TGT 

a) Tahap penyajian kelas 

b) Kelompok 

c) Permainan 

d) Pertandingan 

e) Penghargaan kelompok 

3) Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Kelebihan metode ini adalah siswa tidak akan 

merasa jenuh dalam melakukan proses pembelajaran 

karena siswa melakasanakan berbagai permainan 

sehingga menyenangkan bagi siswa. 

4) Kelemahan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

Kelemahan metode ini adalah siswa akan 

merasa kesulitan dan perlu persiapan  yang  matang  

untuk  melaksanakan  metode  ini. Pelaksanaan 

metode ini juga cukup memakan waktu yang lama. 

 

c. Metode pembelajaraan kooperatif tipe Investaigasi 

Kelompok 

1) Pengertian Pembelajaran tipe investogasi kelompok 

Metode pembelajaran ini merupakan salah satu 

variasi dari metode pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada hubungan sosial yang 

berkembang dalam proses interaksi sosial diantara 

individu. 

2) Langkah-langkah    pembelajaran    kooperatif    tipe    

investigasi kelompok 

a) Pemilihan  topik,  siswa  memilih  permasalahan  

yang  akan dibahas dari topik pembelajaran. Siswa 
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kemudian diorganisasikan kedalam kelompok kecil 

yang heterogen. 

b) Pembelajaran   kelompok,   siswa   dan   guru   

merencanakan prosedur tugas dan tujuan belajar 

sesuai dengan topik yang dipilih. 

c) Implementasi, siswa melaksanakan prosedur yang 

telah dirancang  dengan  melibatkan  berbagai  

sumber  didalam  dan luar sekolah. 

d) Analisis dan sintesis, siswa menganalisis dan 

mengevaluasi informasi yang diperoleh dan 

merangkumnya untuk diperesentasikan. 

e) Evaluasi,  siswa  dan  guru  mengevaluasi  kontribusi  

masing-masing kelompik kehasil pekerjaan kelas 

secara keseluruhan
25

. 

d. Metode pembelajaran tipe STAD 

1) Pengertian pembelajaran kooperatif tipe STAD 

STAD adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana  yang bertujuan 

untuk memotivasi siswa untuk berani dan saling 

menolong dalam menguasai materi yang diajarkan 

guru. Para siswa  dibagikan dalam  kelompok  

yang  beranggotakan  4-5 orang
26

. 

2) Tujuan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Metode pembelajaran ini bertujuan untuk 

memotivasi siswa untuk berani   dan   saling   

menolong   dalam   menguasai   materi   yang 

diajarkan oleh guru. 

3) Langkah-langakah pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

a) Persiapan materi dan penerapan siswa dalam 

kelompok 

Sebelum menyajikan pelajaran, guru 

harus mempersiapkan lembar  kegiatan  dan  

                                                         
25 Ibid, h.218 
26 Hamzah, Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, 

(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2017), cet. 7, hal.107 
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lembar  jawaban  yang  akan  dipelajari siswa 

dalam kelompok kooperatif. 

b) Penyajian materi pelajaran 

Pendahuluan pelu ditekankan pada apa 

yang akan dipelajari siswa dalam kelompok dan 

menginformasikan hal-hal yang penting untuk 

memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang 

konsep yang akan mereka pelajari. 

c) Praktik terkendali 

Yaitu praktik yang dilakukan dalam 

menyajikan materi dengan cara menyuruh 

siswa mengerjakan soal, memanggil siswa 

secara acak untuk menjawab atau 

menyelesaikan masalah agar siswa selalu siap 

dalam pembelajaran.
27

 

 

e. Pembelajaran kooperatif tipe Make a Macth 

1) Pengertian pembelajaran tipe make a match 

Pengertian metode ini adalah metode 

pembelajaran yang mengajak siswa mencari 

jawaban terhadap suatu pertanyaan atau 

pasangan dari suatu konsep melalui suatu 

permainan kartu pasang.
28

Masing- masing  

anggota  kelompok  tidak  diketahui  

sebelumnya  tetapi dicarai berdasarkan 

kesamaan pasangan misalnya pasangan soal 

dan jawaban. Setelah menjelaskan materi, guru 

membuat dua kotak undian, kotak pertama 

berisi soal dan kotak kedua berisis jawaban 

yang cocok, demikian sebaliknya. 

2) Langkah-langkah metode pembelajaran make a 

match 

Langkah-langkah pembelejaran metode ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                         
27 Ahmad Susanto, Op.cit, h. 225 
28 Ngalimun, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta, Parama Ilmu, 2017), h. 

347 
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a) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 

beberapa konsep atau topik yang cocok untuk 

sesi review. 

b) Setiap  siswa mendapat  satu  kartu  dan  

memikirkan  jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang. 

c) Siswa mencari pasangan yang mempunyai 

kartu yang cocok dengan kartunya. 

d) Siswa yang dapat mencocokan kartunya 

sebelum batas waktu diberi poin. 

e) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap 

siswa mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya. 

f) Kesimpulan 

 

3) Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran tipe 

Make a Match 

Kelebihannya yaitu : 

a) dapat   meningkatkan   aktivitas   belajar   siswa,   

baik   secara kognitif maupun fisik. 

b) Karena ada unsur permainan, metode ini 

menyenangkan 

c) Meningkatkan   pemahaman   siswa   terhadap   

materi   yang dipelajari dan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa  

d) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai 

waktu untuk belajar 

Kelemahan yaitu: 

a) Jika metode ini tidak dipersiapkan dengan 

baik, akan banyak waktu yang diperbuang. 

b) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan 

baik akan banyak siswa yang kurang 

memperhatikan pada saat presentasi pasangan. 

f. Metode Pembelajaran Course Review Horay 

1) Pengertian  Metode  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  

Course  Review Horay 



 33 

Metode Pembelajaran Course Review Horay 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif. 

Metode pembelajaran Course Review Horay 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

digunakan untuk menguji pemahaman siswa dengan 

menggunakan strategi games  yang  mana jika siswa 

menjawab  benar  maka siswa akan berteriak horay. 

Metode pembelajaran ini mendorong aktif siswa 

dalam belajar. Siswa memahami konsep melalui 

diskusi kelompok, dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dalam proses berfikir kritis dan 

metode ini lebih menarik karena dalam proses 

pembelajaran disisipi games sehingga siswa lebih 

tertarik mengikuti pembelajaran.
29

 

Imas Kurniasih didalam bukunya 

mengungkapkan bahwa pembelajaran Course 

Review Horay merupakan metode pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi 

meriah dan menyenangkan dan Aris Shoiminjuga 

mengungkapkan   bahwa metode   pembelajaran   

Course Review Horay salah satu pembelajaran 

kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan 

cara pengelompokan siswa ke dalam kelompok- 

kelompok kecil serta menguji siswa dalam 

pemahaman konsep menggunakan  kotak    yang 

diisi  dengan  soal  dan diberi nomor untuk 

menuliskan jawabannya. Siswa yang paling 

terdahulu mendapatkan  tanda  benar  langsung 

berteriak  horay  atau  yelyel lainnya. 

Metode pembelajaran Course Review Horay 

merupakan kegiatan belajar mengajar dengan cara 

mengelempokkan peserta didik kedalam kelompok-

kelompok kecil. Metode pembelajaran Course 

                                                         
29 Ignatius Jodi Kusfabianto, Firosalia Kristin, Indri Anugraheni, 

Penerapan Metode Pembelajaran Course Review Horay   Untuk Meningkatakan 
Keatktifan dan Hasil Belajar Matematika Kelas IV SD, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, 

Hal. 87-92 
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Review Horay merupakan suatu pembelajaran 

pengujian terhadap pemahaman konsep pserta 

didik kartu atau kotak yang diisi    dengan    soal    

dan    diberi    nomor    untuk    menuliskan 

jawabannya.
30

 

Huda (dalam Media Tati dan Suryaningsih, 

2016) menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

Course Review Horay membantu siswa untuk 

memahami konsep dengan baik melalui diskusi 

kelompok karena dengan metode ini akan dilakukan 

pengujian pemahaman siswa pada materi pelajaran 

dan langsung dibahas sehingga siswa dapat 

langsung mengetahui jawabannya benar dan  salah.  

Metode  ini  melatih  daya  berfikir  siswa dalam 

menyelesaikan  masalah,  siswa  yang  paling  

terdahulu mendapatkan   tanda   benar   berteriak   

“Horay”   atau   yel   yel lainnya.
31 

Berdasarkan beberapa deifinisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode  Course Review  Horay 

merupakan  pembelajaran yang dapat menciptakan 

suasan kelas menjadi meriah dan menyenangkan. 

Adapun   langkah-langkah   metode   pembelajaran   

Course Review Horay sebagai berikut: 

a) Pendidik menyampaikan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

b) Pendidik menyajikan materi. 

c) Memberikan  kesempatan  bagi  peserta  didik  

untuk  tanya jawab. 

d) Untuk    menguji    pemahaman,    siswa    

disuruh    membuat kotak  sesuai dengan  

                                                         
30 Aris Shoimin, 68 Metode Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum2013, 

( Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, Cet I : 2017), h. 54 
31 Ni  Made  Dewi  Trisna  Yanti,  Nyoman  Laba  Jayanta,  Made  

Suarjana.  Metode Pembelajaran  Course Review  Horay  Berbantuan  Media  
Visual  Terhadap  Hasil  Belajar Matematika, Jurnal Penelitian dan pengembangan 

Pendidikan.2020 Vol. 4 (3) pp. 463-471 
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kebutuhan  dan  tiap  kotak  diisi  angka sesuai 

dengan  selera masing- masing siswa. 

e) Guru   membaca   soal   secara   acak   dan   

siswa   menulis jawaban didalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan. Kalau benar diisi tanda benar (√) 

dan salah diisi tanda silang (x). 

f) Siswa   yang   sudah   mendapat   tanda   (√)  

harus   verteriak horay  atau  yel-yel lainnya. 

g) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar 

jumlah horay yang diperoleh 

h) Penutup.
32 

2) Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran 

Course Review Horay 

Metode   pembelajaran   Course   Review   Horay   

mempunyai beberapa kelebihan yaitu: 

a) Strukturnya   yang   menarik   dan   dapat   

mendorong   siswa untuk dapat terjun kedalamnya. 

b) Metode pembelajaran yang tidak monoton karena 

diselingi dengan  hiburan sehingga suasana 

pembelajaran berlangsung menyenangkan 

c) Semangat   belajar   yang   meningkat   karena   

suasana pembelajara berlangsung menyenangkan. 

d) Skill kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih 

Adapun kekurangan dari metode pembelajaran 

Course Review Horay, yaitu: 

a) Diperlukan   bimbingan   dari   guru   untuk   

melakukan pembelajaran 

b) Suasana  kelas  menjadi  gaduh  sehingga  dapat  

mengganggu kelas lain 

c) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang 

memadai
33

. 

                                                         
32 Hamzah, Nurdin B. Uno, Belajar dengan Pendidikan PAILKEM 

(Jakarta: PT Bumi Aksara 2017) Cet VII, h. 86 
33 Usman  Lapatta,  Siti  Nuryanti,  Yusuf  Kendek,  Peningkatan  Hasil  

Belajar  Siswa melalui Penggunaan Metode Course Review Horay Pada Mata 
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6. Keunggulan dan  kelemahan pembelajaran 

kooperatif 

1) Keunggulan pembelajaran kooperatif 

a) Melalui kooperatif siswa tidak terlalu 

menggantungkan kepada guru, akan tetapi dapat 

menambahkan kepercayaan kemampua berfikir 

sendiri, menemukan informasi dari berbagai 

sumber, dan belajar dari siswa yang lain. 

b) Pembelajaran   kooperatif   dapat   

mengembangkan   kemampuan mengungkapkan 

ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal 

dan membandingkannya dengan ide-ide orang 

lain. 

c) Kooperatif dapat membantu anak untuk respect 

kepada orang lain dan menyadari segala 

keterbatasannya serta menerima segala 

perbedaan. 

d) Dapat   membantu   memberdayakan   setiap   

siswa   untuk   lebih bertanggung jawab dalam 

belajar. 

e) Pembelejaran  kooperatif  merupakan  suatu  

strategi  yang  cukup ampuh untuk meningkatkan 

prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, 

termasuk mengembangkan rasa harga diri, 

hubungan interpersonal yang positif dengan yang 

lain. 

f) Interkasi  selama  kooperatif  berlangsung  

dapat  meningkatkan motivasi dan memberikan 

rangsangan untuk berfikir. Hal ini berguna untuk 

proses pendidikan jangka panjang. 

 

2) Kelemahan pembelajaran kooperatif 

a) Untuk memahami dan mengerti filosofis 

pembelajaran kooperatif memang butuh waktu. 

                                                                                                                         
Pelajaran IPA Kelas IV SD Inpres Sintuwu, Jurnal Kraetif Tadaluko Online, Vol: 5 

No: 8 ISSN 2354 
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Sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan  

secara  otomatis  siswa  dapat     mengerti  dan 

memahami filsafat dari kooperatif. Untuk siswa 

yang dianggap memiliki kelebihan dia akan 

merasa terhambat oleh siswa yang dianggap  

kurang  memiliki  kemampuan.  Karena  akan 

mengganggu kerjasama dalam kelompok. 

b) Penilaian yang diberikan dalam kooperatif 

didasarkan pada hasil kerja kelompok namun 

demikian, guru perlu manyadari bahwa 

sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan 

adalah prestasi setiap individu siswa. 

c) Keberhasilan   pada   pembelajaran    kooperatif    

dalam   upaya mengembangka kesadaran 

kelompok memerlukan periode waktu yang 

cukup panjang dan, hal ini tidak mungkin dapat 

tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-sekali 

penerapan strategi ini. 

 

B. Aktivitas Belajar Siswa 

1. Pengertian aktivitas belajar siswa 

Dalam proses pembelajaran, keaktifan peserta didik 

merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan 

oleh guru sehingga proses pembelajaran yang ditempuh 

benar-benar memperoleh hasil yang optimal. Dengan bekerja 

siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai dan akan 

memberikan nilai tambahan bagi peserta didik tentang hal-

hal seperti kesadaran dalam belajar, pengalaman dalam 

belajar dan lain sebagainya. Itulah sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip atau asa yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. 

Menurut Sardiman, aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Aktivitas  fisik  adalah 

kegiatan peserta didik dengan menggunakan anggota 

tubuh, misalnya siswa melakukan percobaan, diskusi, dan 
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sebagainya. Sedangkan aktivitas mental adalah, jika daya 

jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak  

berfungsi dalam  pembelajaran,  misalnya  mengamati 

dengan teliti,  memecahkan persoalan, dan mengambil 

keputusan. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus 

selalu ada
34

. Dengan kata lain setiap pihak yang terlibat 

dalam aktivitas sekolah harus berusaha memperhatkan dan 

mencari cara untuk menumbuhkan , menjaga, serta 

mengarahkan motivasi agar peserta didik dapat meraih 

prestasi optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan aktivitas berasal dari kata kerja akademik aktif 

yang berarti niat, rajin, selalu berusaha bekerja atau belajar 

dengan sungguh-sungguh supaya mendapat prestasi yang 

gemilang. 

  Aktivitas belajar siswa adalah penekananya 

pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. 

Rochman Natawijaya dalam depdiknas belajar aktif adalah 

suatu item belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek 

kognitif, efektif, dan psikomotor.
35

 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa aktivitas belajar merupakan keterlibatan siswa secara 

aktif dalam bentuk kegiatan jasmanidan rohani pada proses 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar. 

2. Prinsip-prinsip Aktivitas Belajar 

1) Menurut Pandangan Ilmu Jiwa Lama 

John Locke dengan konsep Tabularasa, 

mengibaratkan jiwa seseorang bagaikan kertas 

                                                         
34 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2020), hal. 100. 
35

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, Jakarta : Alfabet 

2013, H.96 
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putih yang tidak bertulis. Kertas putih ini kemudian 

mendapatkan coretan atau tulisan dari luar. Siswa 

diibaratkan kertas putih, sedang unsur dari luar 

yang menulisi adalah guru.  Dalam pembelajaran  

guru  memberi  dan  mengatur  siswanya. Aktivitas 

pembelajaran didominasi oleh guru. 

Herbert dalam Sardiman (2011: 98) 

menyatakan bahwa jiwa adalah keseluruhan 

tanggapan yang secara mekanis dikuasai oleh 

hukum-hukum asosiasi, atau dengan kata lain 

dipengaruhi oleh unsur- unsur dari luar. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru pulalah yang aktif 

dalam pembelajaran. Siswa dalam hal ini pasif. 

Jadi, siswa kurang memiliki aktivitas dan 

kreativitas. 

2) Menurut pandangan Ilmu Jiwa Modern 

Aliran Ilmu Jiwa yang tergolong modern akan 

menerjemahkan jiwa  manusia  sebagai  sesuatu  yang  

dinamis,  memiliki potensi dan energi sendiri.  Oleh 

karena  itu,  secara alami anak  didik  juga  bisa menjadi 

aktif, karena adanya motivasi dan didorong oleh 

bermacam- macam kebutuhan. 

Belajar adalah berbuat sekaligus merupakan 

proses yang membuat anak didik harus aktif. Guru 

bertugas menyediakan bahan pelajaran,  tetapi  yang  

mengolah  dan  mencerna  adalah  para  siswa sesuai 

dengan bakat, kemampuan, latar belakang masing-masing. 

Aktivitas belajar memiliki arti yang luas, meliputi 

aktivitas fisik dan aktivitas mental. Dalam kegiatan 

belajar kedua aktivitas tersebut harus selalu terkait. Piaget 

(dalam Sardiman, 2011: 100) menerangkan bahwa 

seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa 

perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Kaitan antara 

keduanya akan membuahkan aktivitas belajar yang 

optimal. Siswa (peserta didik) adalah suatu organisme 

hidup. Dalam diri masing-masing siswa tersebut terdapat 
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“prinsip aktif” yakni keinginan berbuat dan bekerja 

sendiri. Prinsip aktif mengendalikan tingkah lakunya.  

Pendidikan/pembelajaran  perlu  mengarahkan  tingkah  

laku menuju  tingkat  perkembangan  yang  diharapkan  

(Oemar  Hamalik,2005: 89). 

Selanjutnya Oemar Hamalik (2005: 91) 

mengungkapkan bahwa penggunaan asas aktivitas dalam 

proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara 

lain: 

1) Siswa  mencari  pengalaman  sendiri  dan  langsung  

mengalami sendiri. 

2) Berbuat  sendiri  akan  mengembangkan  seluruh  

aspek  pribadi siswa. 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para 

siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja 

kelompok. 

4) Siswa  belajar  dan  bekerja  berdasarkan  minat  dan  

kemampuan sendiri, sehingga sangat bermanfaat 

dalam rangka pelayanan individual. 

5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang 

demokratis dan kekeluargaan, musyarakat, dan 

mufakat. 

6) Membina    dan    memupuk    kerjasama    antara    

sekolah    dan masyarakat, dan hubungan antara guru 

dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam 

pendidikan siswa. 

7) Pembelajaran  dan   belajar   dilaksanakan  secara   

realistik   dan konkret,  sehingga  mengembangkan  

pemahaman  dan  berpikir kritis serta menghindarkan 

terjadinya verbalisme. 

8) Pembelajaran dan kegiatan belajar  menjadi hidup 

sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang 

penuh dinamika. 

 

Dalam  penelitian  ini,  prinsip  aktivitas  yang  digunakan  

adalah prinsip menurut pandangan ilmu jiwa modern, 



 41 

yaitu siswa memiliki potensi sehingga mereka bisa 

menjadi aktif.  Guru bertugas untuk memfasilitasi dan 

memotivasi siswa, sedangkan pelaku  belajar adalah 

siswa itu sendiri. 

3. Jenis-jenis aktivitas belajar siswa 

Aktivitas belajar banyak sekali macamnya 

sehingga para ahli mengadakan klarifikasi atas macam-

macam aktivitas belajar. Beberapa diantaranya adalah: 

a. Paul B Diedrich membagi aktivitas belajar menjadi 8 

kelompok diantaranya: 

1) Visual activity, yang termasuk didalamnya misalnya 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activity, seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, berdiskusi, interaksi. 

3) Listening activiy, seperti mendengarkan uraian, 

percakapan, berdiskusi, musik, pidato. 

4) Writing activity, seperti menulis cerita, kerangka, 

laporan, angket 

5) Drawing activity, seperti menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram. 

6) Motor activity, seperti melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, metode merepasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

7) Mental activity, seperti menanggapi mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

8) Emotional activity, seperti menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tanggap, gugup
36

. 

 

b. Getrude M. Whipple membagi kegiatan-kegiatan murid 

sebagai berikut: 

                                                         
36 Sardiman, Interaksi dan, hal. 101 



 42 

1) Bekerja dengan alat visual 

a) mengumpulkan gambar-gambar dan bahan-bahan 

ilustrasi lainnya 

b) mempelajari gambar-gambar, streograph slide film, 

khusus mendengarkan penjelasan, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

c) mengurangi pameran 

d) mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menarik 

minat, sambil mengamati bahan-bahan visual 

e) memilih alat-alat visual ketika memberikan 

laporan lisan  

f) menyusun pameran, menulis tabel 

g) mengatur file material untuk digunakan kelak 

2) Ekskursi dan trip 

a) mengunjungi museum, akuarium dan kebun 

binatang 

b) mengundang lembaga-lembaga/jawatan-jawatan 

yang dapat memberikan keterangan-keterangan 

dan bahan-bahan  

c) menyaksikan demonstrasi, seperti proses produksi 

dipabrik sabun, proses penerbitan surat kabar dan 

proses penyiaran televisi 

3) Mempelajari masalah-masalah 

a) mencari informasi dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan penting 

b) mempelajari ensiklopedia dan referensi 

c) membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan 

umum untuk melengkapi seleksi sekolah 

d) mengirim surat kepada badan-badan bisnis untuk 

memperoleh informasi dan bahan-bahan 

e) melaksanaan petunjuk-petunjuk yang diberikan 

oleh guidance yang telah disiarkan oleh guru 

f) membuat catatan-catatan sebagai persiapan diskusi 

dan menafsirkan peta, menentukan lokasi-lokasi 

g) melakukan eksperimen, misalnya membuat sabun 
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h) menilai informasi dari berbagai sumber, 

menentukan kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan 

yang bertentangan 

i) mengorganisasi bahan bacaan sebagai persiapan 

diskusi atau laporan lisan 

j) mempersoaplam dan memberikan laporan-laporan 

lisan yang menarik dan bersifat informatif 

k) membuat rangkuman, menulis laporan dengan 

maksud tertentu 

l) mempersiapkan daftar bacaaan yang digunakan 

dalam belajar 

m) men-skin bahan untuk menyusun subjek yang 

menarik untuk studi lebih lanjut 

4) Mengapresiasi literatur 

a) membaca cerita-cerita menarik 

b) mendengarkan bacaan untuk kesenangan dan 

informasi 

5) Ilustrasi dan kontruksi 

a) membuat chart dan diagram 

b) membuat blue print 

c) menggambar dan membuat peta, relief map, 

poctorial map 

d) membuat poster 

e) membuat ilustrasu, peta dan diagram untuk sebuah 

buku 

f) menyusun renanaan permainan 

g) menyiapkan suatu frieze 

h) membuat artikel untuk pameran 

6) Bekerja menyajikan informasi 

a) menyarankan cara-cara penyajian informasi yang 

menarik 

b) menyensor bahan-bahan dalam buku 

c) menyusun bulletin board secara up to date. 

d) merencanakan dan melaksanakan suatu program 

assembly 

e) menulis dan menyajikan dramatisasi 

7) Cek dan tes 
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a) mengerjakan informal dan standardized test 

b) menyiapkan tes-tes untuk murid lain 

c) menyusun grafik perkembangan 

c. Mc Keachie ( Martinis Yamin, 2007:77) 

mengemukakan 6 aspek terjadinya keaktifan siswa 

sebagai berikut: 

1) partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan 

pembelajaran. 

2) tekanan pada aspek afektif dalam belajar. 

3) partisipasi  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran,  

terutama  yang 

berbentuk interaksi antar siswa. 

4) kekompakan kelas sebagai kelompok belajar.  

5) kebebasan  belajar  yang  diberian  kepada  siswa,  

dan  kesempatan untuk  berbuat  serta mengambil 

keputusan penting  dalam proses pembelajaran. 

6) pemberian waktu untuk menanggulangi masalah 

pribadi siswa, baik berhubungan 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  

bahwa  aktivitas belajar siswa meliputi aktivitas fisik dan 

mental. Aktivitas belajar siswa dapat ditumbuhkan 

dengan cara: 

1) menciptakan   pembelajaran   yang   memunculkan   

aktivitas   dan partisipasi siswa. 

2) menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar) 

kepada siswa.  

3) memberikan kesempatan kepada siswa dalam 

menentukan tujuan kegiatan pembelajaran. 

4) memberikan motivasi dan menarik perhatian siswa. 

5) memberikan stimulus pada siswa. 

6) memberikan umpan balik pada siswa. 

7) menyimpulkan    setiap    materi    yang    disampaikan    

di    akhir pembelajaran.aupun tidak berhubungan 

dengan pembelajaran. 
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Aktivitas belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada kegiatan visual 

dan lisan (oral activity) ketika mengikuti pelajaran ips 

melalui metode pembelajaran kooperatif. 

Indikator aktivitas belajar yang diamati dalam 

penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan 

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Aktivitas Belajar yang Akan Diamati 

C. Mata Pelajaran IPS 

1. Pengertian IPS 

Ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang 

diajarkan di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Ilmu 

pngetahuan sosial mengkaji tentang manusia     dalam     

lingkungan     fisik     dan     segala sesuatu    disekitarnya.    

Ilmu pengetahuan sosial bahan ajarnya diambil dari berbagai 

ilmu sosial yaitu geografi, sejarah,  ekonomi,  antropologi dan   

tata   negara   namun   ilmu   pengetahuan   sosial  yang   ada   

dan diajarkan  di  jenjang sekolah  dasar  atau  di  Madrasah  

ibtidaiyah terdiri dari  dua  kajian  pokok  yaitu  pengetahuan  

sosial  dan  sejarah. Pendidikan  ilmu  pengetahuan  sebagai  

dasar  untuk  mengembangkan tujuan kurikulum yang 

beruhasa mmbentuk wrga negara yang baik da juga 

No Jenis Aktivitas 

Belajar yang 

diamati 

Aktivitas Belajar 

1 Visual Activity a. Memperhatikan Penjelasan Guru 

2 Oral Activiy b. Menanggapi Penjelasan Guru Pada Sesi 

Tanya Jawab 

3 Social Activity c. Kerjasama Dalam Berdiskusi 

4 Mental Activity d. Berani Mengungkapkan Pendapat 

Ketika Menjelaskan Hasil Diskusi Di 

Depan Kelas 
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membentuk intelektual didalam membina kesadaran, 

memecahkan masalah dan membentuk pribadi yang mandiri.
37

 

Pendidikan IPS memiliki berbagai elemen dari berbagai 

disiplin ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sosiologi, 

sejarah,politik, dan ilmu sosial lainnya, dimana antara disiplin 

ilmu tersebut, menjadi satu kesatuan dalam pendidikan IPS, 

sehingga melihat suatu hal harus berdasarkan sudut pandang 

ilmu sosial lainnya. Dari sisi ekonomi bisa dilihat dari bentuk 

mata pencariannya, sisi produksi atau menghasilkan produk 

atau jasa, dari sisi sosiologinya dilihat dari bagaimana bentuk 

masyarakat dari interaksinya hingga pola karakter, dari sisi 

sejarah sangat jelas, menjelaskan tentang masa lalu manusia 

diman nilai-nilai masa lalu harus dijadikan pengalaman dan 

kebijaksanaan dimasa depan untuk bertindak menjadi lebih 

baik.
38

 

IPS merupakan mata pelajaran yang wajib pada struktur 

kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar bahkan pada 

kurikulum tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP).  Ilmu  

pengetahuan  sosial mempelajari tentang fakta, peristiwa, 

konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan tema sosial. 

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  interdisipliner dari 

aspek  cabang ilmu- ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS merupakan 

bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari cabang 

ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

antropologi, filsafat dan psikologi sosial.
39

 

 

 

                                                         
37 Wahidmurni, Metodologi Pembelajaran IPS, (Yogyakarta: Arruzmedia, 

2017), h.16 
38

 Bellona Marsdhatillah Sabillah, R. Supardi, Muh Indrabudiman, Metode 

dan Media Pembelajaran IPS di SD, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019), hal. 
12 

39 Yulia Siska, Op. Cit, h.  10 
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2. Tujuan Pembelajaran IPS Disekolah Dasar 

Tujuan umum pelajaran IPS ialah untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan siswa agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi  masyarakat  dan dapat berguna 

bagi dirinya di kehidupan sehari-hari,  memiliki  sikap  mental  

positif      mempunyai  keterampilan untuk mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari  baik  menimpa dirinya 

sendiri  maupun  yang menimpa masyarakat. 

Tujuan  pendidikan  IPS  adalah  untuk  mengembangkan  

potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap   perbaikan   

segala   ketimpangan yang   terjadi,    dan    terampil    

mengatasi  setiap  masalah  yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa diri sendiri maupun masyarakat. 

Hal  senada  juga di  ungkapkan  oleh  Hasan  bahwa tujuan 

ilmu-ilmu sosial dikelompokan dalam 3 kategori, 

yaitu:pengembangan  intelektual  siswa,  pengembangan  

kemampuan  dan rasa tanggung jawab sebagai anggota 

masyarakat dan bangsa serta pengembangan diri peserta didik 

sebagai individu. Sementar itu, Mutaqin mengatakan bahwa 

tujuan utama mengajarkan IPS pada peserta didik adalah 

menjadikan warga negara baik, melatih kemampuan berfikir 

tentang untuk menghadapi permasalahan sosial dan agar 

mewarisi dan melanjutkan budaya bangsanya. 

Secara umum tujuan pendidikan IPS pada tingkat SD untuk 

membekali peserta didik dalam bidang pengetahuan sosial. 

Adapun secara khusus tujuan pendidikan IPS di SD adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya. 

b. Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah nasional yang 

terjadi didalam kehidupan masyarakat. 

c. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga 

masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang 

keahlian. 
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d. Kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan 

terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut. 

e. Kemampuan mengambangkan pengetahuan dan keilmuan 

IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi.
40

Mata   pelajaran   IPS   

disekolah   dasar   marupakan   program pengajaran  yang 

bertujuan   untuk   mengembangkan   potensi   peserta 

didik   agar   peka   terhadap masalah sosial yang 

terjadi dimasyarakat, memilki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang   terjadi   

sehari-hari baik    yang    menimpa    dirinya    sendiri    

maupun    yang  menimpa masyarakat. Tujuan tersebut 

dapat dicapai manakala program pelajaran IPS 

disekolah diorganisasikan secara baik. 

Dalam  kedudukannya  sebagai  pengembang  dan  

pelaksana proses belajar-mengajar, guru diharapkan mampu 

memilih dan merancang program pembelajarannya sebaik 

mungkin bagi pengembangan potensi diri siswanya. 

Pengembangan dan perancangan program pembelajaran ini 

harus di sesuaikan dengan tujuan dan esensi dari mata 

pelajar an yang akan di ajarkan pada siswanya. IPS 

merupakan mata pelajaran yang mempunyai fungsi dan 

peran yang sangat strategis dalam usaha pembentukan 

warga negara yang baik dan handal sesuai dengan tujuan 

pembangunan nasional.
41 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS 

Berikut  ini  ruang  lingkup  mata  pelajaran  IPS  

yaitu  meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, Tempat dan Lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan,  perubahan. 

c. Sistem sosial dan budaya 

                                                         
40 Ahmad  Susanto,  Pengembangan Pembelajaran IPS  di  Sekolah  

Dasar,  (  Jakarta: Pranadamedia Group, 2019) Cet 3, h. 29 
41Ahmad Susanto, Op.Cit, Cet. 3, h. 28-34 
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d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

Berdasarkan penjelasan diatas, Allah berfirman Q.S 

Al Hujarat ayat 13, ayatnya yang berbunyi: 

 إِنَّ 
ا ْۚ ُكۡم ُشُعىٗبا َوقَبَآَٰئَِل لِتََعاَرفُىَٰٓ ُكم مِّن َذَكٖر َوأُنثَىَٰ َوَجَعۡلنََٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقنََٰ يََٰ

َ َعلِيٌم َخبِيٞر  ُكۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ ِ أَۡتقَىَٰ  أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ

 

Artinya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Berdasarkan arti diatas menjelaskan    bahwa    

Allah    Swt menciptakan manusia yang berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku dengan keanekaragaaman yang  dimiliki  

setiap  manusia  agar  saling  mengenal dan  saling 

membantu sesama manusia. 
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