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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar 

Menurut Sadiman, (2007:20-25) belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dalam arti 

luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar dapat diartikan 

sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian 

kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah Belajar adalah proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu pembahasan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Menurut Winkel (1996: 53), belajar adalah 

suatu aktivitas mental / psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif di 

lingkungan yang menghasilkan perubahan – perubahan dalam pengetahuan dan 

pemahaman dalam nilai sikap. Perubahan itu bersifat relative konstan dan 

berbekas, 

 

B. Hakikat Peningkatan Pembelajaran 

Menurut Oemar Hamalik (1999) yang dikutip Hera Lestari M, dkk (2004: 

7.2) pembelajaran merupakan salah satu sistem yang tersusun dari unsur-unsur 
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manusiawi, mental, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Makna pembelajaran tersebut 

mengandung isyarat bahwa proses belajar tidak terbatas dilaksanakan dalam 

ruangan saja, melainkan dapat dilaksanakan disembarang tempat dengan cara 

membaca buku, informasi,suara kabar dan internet. Dengan menghadapi 

sejumlah siswa, berbagai pesan yang terkandung dalam bahan ajar, 

peningkatan kemampuan siswa, dan proses perolehan pengalaman, maka guru 

memerlukan pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran Dimyati dan 

Mudjiono (1999) yang dikutip Hera Lestari Mikarsa, dkk(2004: 7.3).  

Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 24), proses pembelajaran merupakan 

suatu kegiaran melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat 

mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuam pendidikan yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum. Jadi proses pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada 

kurikulum agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Sukintaka (1992: 29) 

mengemukakan bahwa pembelajaran mengandung pengertian bagaimana 

mengajarkan sesuatu pada peserta didik atau bagaimana peserta didik 

mempelajari. 

Dalam kegiatan belajar di SMP PGRI Purwokerto jumlah anak rata-rata 

30 orang bahkan lebih dengan karakteristik yang beragam. Fenomena ini 

menunjukkan betapa pentingnya ketrampilan mengorganisasi siswa agar 

mereka dapat belajar. Guru juga menghadapi bahan pengetahuan yang berasal 

dari buku, teks, kehidupan, dan kenyataan di SMP PGRI Purwokerto. 
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Menurut Nasution (2005) yang dikutip oleh Sugihartono, dkk (2007: 80) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkanya dengan anak 

didik sehingga terjadi proses pembelajaran belajar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan kerangka acuan yang dianut seorang guru dalam 

praktek pembelajaran yang dilakukan melalui pengorganisasian siswa dan 

pengolahan pesan untuk mencapai sasaran belajar berupa peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor serta kepribadian secara 

keseluruhan. 

 

C. Aktifitas Siswa 

Hermawan (2007: 83) : keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak 

lain adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif 

membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka 

hadapi dalam kegiatan pembelajaran.  

Ahmadi (dalam Samier, 2008:1) menyatakan “setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor – faktor yang mempengaruhinya, 

baik yang cenderung mendorong maupun yang menghambat”. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu adalah sebagai berikut. 

1) Faktor Internal. 

Faktor internal ada1ah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor 

ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu: 
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(a) Faktor lntelegensi 

Intelegensi ini memegang peranan yang sangat penting bagi prestasi 

belajar siswa. Karena tingginya peranan intelegensi dalam mencapai 

prestasi belajar maka guru harus memberikan perhatian yang sangat 

besar terhadap bidang studi yang banyak membutuhkan berpikir 

rasiologi untuk mata pelajaran matematika. 

(b) Faktor Minat 

Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subjek untuk merasa 

tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang beminat dalam 

pelajaran tertentu akan menghambat dalam belajar. 

(c) Faktor Keadaan Fisik dan Psikis 

Keadaan fisik menunjukkan pada tahap pertumbuhan, kesehatan 

jasmani, keadaan alat-alat indera dan lain sebagainya. Keadaan psikis 

menunjuk pada keadaan stabilitas/labilitas mental siswa, karena fisik 

dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan 

pembelajaran dan sebaliknya. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

(a) Faktor Guru 

Guru sebagai tenaga berpendidikan memiliki tugas menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran, membimbing, melatih, mengolah, meneliti dan 
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mengembangkan serta memberikan penalaran teknik karena itu setiap 

guru harus memiliki wewenang dan kemampuan profesional, 

kepribadian dan kemasyarakatan. 

Guru juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi yaitu pendekatan 

deduktif dan gaya memimpin kelas yang selalu disesuaikan dengan 

keadaan, situasi kelas yang diberi pelajaran, sehingga dapat 

menunjang tingkat prestasi siswa semaksimal mungkin. 

(b) Faktor Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil kerja, 

bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat penting, 

karena sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah, keluarga 

kurang mendukung situasi belajar. Seperti kericuhan keluarga, kurang 

perhatian orang tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi 

berhasil tidaknya siswa belajar. 

(c) Faktor Sumber-sumber Belajar 

Sumber belajar itu dapat berupa media/alat bantu belajar serta bahan 

baku penunjang. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat 

digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan perbuatan 

belajar. Maka pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkret, mudah 

dipahami, hemat waktu dan tenaga serta hasil yang lebih bermakna. 

 

D. Pembelajaran kooperatif 

Cooperative mengandung pengertian bekerja bersama alam mencapai 

tujuan bersama. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam 
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pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan 

belajar mereka dan belajar anggotaa lainnya dalam kelompok tersebut 

(Jonhnson.) Etal., 1994; Hamid hasan. 1996 dalam Hesti Setianingsih, 2007). 

Pada dasarnya Cooperative Learning mengandung pengertian sebagai 

suatu sikap atau perilaku dalam bekerja atau membantu diantara sesame 

struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang 

atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh ketertiban setiap 

anggota kelompok itu sendiri. 

Cooperative Learning mencangkup suatu kelompok kecil siswa yang 

bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, 

menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama lainnya. Bukanlah Cooperative Learning jika siswa duduk 

bersama dalam kelompok – kelompok kecil dan mempersilahkan salah seorang 

diantaranya untuk menyelesaikan pekerjaan seluruh kelompok. Cooperative 

Learning menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar 

sesamanya sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu 

masalah atau tugas. 

Beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam Cooperative Learning agar lebih 

menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, hal tersebut meliputi : (1) para 

siswa yang tergabung Dallam suatu kelompok harus merasa bahwa mereka 

adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang harus 

dicapai,(2) para siswa yang tergabung dalam sebuah kelompok harus 

menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan 
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bahwa berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab 

bersama oleh seluruh anggota kelompok itu, (3) untuk mencapai hasil yang 

maksimum, para siswa yang tergabung dalam kelompok itu harus berbicara 

satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapinya. 

Ciri – ciri pembelajaran kooperatif: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. 

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin berbeda – beda.  

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Tujuan pembelajaran kooperatif : 

1. Hasil belajar akademik. 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas – tugas akademik.Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul 

dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. 

Efek pentingnya adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda 

menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. 

3. Pengembangan ketrampilan sosial. 

Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengarjakan kepada siswa 

ketrampilan bekerjasama dan kolaborasi. 
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Model pembelajaran kooperatif: 

Pembelajaran kooperatif merupakan pengembangan pembelajaran yang 

dilakukan di John Hopkins University. Menurut Robert E. Slavin (2008:9-19) 

macam – macam model pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Pembelajaran tim siswa (TPS) 

Pembelajaran tim siswa adalah teknik pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan dan diteliti oleh john Hopkins university. Metode PTS 

menekankan penggunaan tujuan – tujuan tim dan sukses tim, yang hanya 

akan dicapai apabila semua anggota tim bisa belajar mengenai pokok 

bahasan yang telah diajarkan. 

2) Student Team Archievemen Division(STAD) 

Student Team Archievemen Division adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan sintak : pengarahan, buat kelompok heterogen (4-5 

orang), diskusikan bahan belajar-LKS-modul secara kolaboratif, sajian 

presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual dan buat 

skor perkembangan tiap siswa atau kelompok, umumkan rekor tim dan 

individual dan berikan reward. 

3) Team Games Tournament(TGT) 

Team Games Tournament(TGT) merupakan metode yang menggunakan 

pelajaran yang sama yang disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti 

dalam STAD, tetapi menggantikan kuis dengan turnamen mingguan, 

dimana siswa memainkan permainan akademik dengan anggota tim lain 

untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. 
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4) Jigsaw II 

Jigsaw II adalah adaptasi dari teknik teka – teki Elliot Aronson. Dalam 

teknik ini, siswa bekerja dalam anggota kelompok yang sama, yaitu empat 

orang dengan latar belakang yang berbeda seperti dalam STAD dan TGT. 

Model pembelajaran ini termasuk pembelajaran kooperatif dengan sintaks 

seperti berikut ini. Pengarahan, informasi bahan ajar, buat kelompok 

heterogen, berikan bahan ajar (LKS) yang terdiri dari beberapa bagian 

sesuai dengan banyak siswa dalam kelompok, tiap anggota 

kelompokbertugas membahas bagian tertentu, tiap kelompok bahan belajar 

sama, buat kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama sehingga 

terjadi kerja sama dan diskusi, kembali ke kelompok asal, pelaksanaan 

tutorial pada kelompok asal oleh anggota kelompok ahli, penyimpulan dan 

evaluasi, refleksi.  

5) Team Assisted Individualization (TAI) 

Model pembelajaran Team Assisted Individualization adalah salah satu 

model pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi belajar 

siswa, mengingat kemampuan siswa dalam kelas berbeda – beda. Moel 

pembelajaran TAI merupakan penggabungan pembelajaran kooperatif 

dengan pengajaran yang individual. 

6) Cooperative Integrated Reading and Composition(CIRC) 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) merupakan 

program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada 
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kelas sekolah dasar pada tingkat yang lebih tinggi dan juga pada sekolah 

menengah. 

7) Group investigation (GI) 

Model kooperatif tipe Group investigation dengan sintaks : pengarahan, 

buat kelompok heterogen dengan orientasi tugas, rencanakan pelaksanaan 

investigasi, tiap kelompok menginvestigasi proyek tertentu (bisa diluar 

kelas, missal mengukur tinggi pohon, mendata banyak dan jenis kendaraan 

di sekolah,jenis dagangan dan keuntungan di kantin sekolah, banyak guru 

dan staf sekolah), pengolahan data penyajian data hasil investigasi, 

presentasi, kuis individual, buat skor perkembangan siswa, umumkan hasil 

kuis dan berikan reward. 

 

E. Model pembelajaran tipe TAI (Team Assisted Individualization)  

Pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

dikembangkan oleh Salvin, Leavey dan Maden (1986).Tipe ini 

mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan individual. Team 

Assisted Individualization dirancang untuk sebuah pembelajaran kelompok 

dengan cara mengatur para siswa belajar dalam kelompok – kelompok dan 

bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengecekan secara rutin. Team 

Assisted Individualization juga melatih untuk bersosialisasi dengan baik, saling 

membantu memecahkan masalah dan saling mendorong untuk berprestasi. 

Pembelajaran Team Assisted Individualization mengajak siswa untuk 

berkembang pada individu atau kelompok pengajaran dalam kelompok 
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kecil.dalam hal ini guru hanya memberi penjelasan secara singkat dari materi 

selama guru memberikan pengajaran secara langsung. 

 Kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk memecahkan 

masalah. Ciri khas pada tipe Team Assisted Individualization adalah setip siswa 

secara individual belajar ,materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh 

guru. Hasil belajar individual didiskusikan dikelompoknya masing – masing 

dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanguung jawab bersama. 

Langkah – langkah pebelajaran tipe Team Assisted Individualization 

sebagai berikut : 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pebelajaran 

secara individu yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

b. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk 

mendapatkanskor dasar atau skor awal. 

c. Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 

siswa dengan kemampuan yang berbeda – beda baik tingkat kemampuan 

(tinggi, sedang, dan rendah) jika mungkin anggota kelompok berasasl dari 

ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan gender. 

d. Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam 

diskusi kelompok, setiap anggota kelompoksaling memeriksa jawaban 

teman satu kelompok. 

e. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasanpada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
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f.  Untuk mengetahui kemampua siswa dalam memahami materi yng telah 

diberikan, guru memberikan kuis atau evaluasi kepada siswa secara 

individual. 

g. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan 

nilai peningkatan hasil belajarindividual dari skor dasarke skor kuis 

berikutnya. 

Guru dalam memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan 

perolehan nilai peningkatan hasil belajar siswa dari nilai dasar (awal) ke nilai / 

tes setelah siswa bekerja dalam kelompok. Cara – cara penentuan nilai 

penghargaan kepada kelompok dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menetukan nilai dasar (awal) masing – masing siswa. Nilai dasar (awal) 

dapat berupa nilai tes / kuis awal atau menggunakan nilai ulangan 

sebelumnya. 

b. Menentukan nilai tes / kuis yang telah dilaksanakan setelah siswa bekerja 

dalam kelompok, misalnya nilai kuis I, nilai kuis II atau nilai rata – rata kuis 

Idan II kepada setiap siswa yang kita sebut nilai kuis terkini. 

c. Menentukan nilai peningkatan hasil belajar yang besarnya ditentukan 

berdasarkan selisih nilai kuis terkini dan nilai dasar (awal) masing – masing 

siswa dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : 

1. Kriteria untuk nilai cukup, bila rata – rata nilai penigkatan kelompok kurang 

dari 15 (rata – rata nilai peningkatan < 15) 

2. Kriteria untuk nilai baik, bila rata – rata nilai penigkatan kelompok anatra 15 

dan 20 (15 rata – rata nilai peningkatan kelompok < 20) 
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3. Kriteria untuk nilai sangat baik, bila rata – rata nilai penigkatan kelompok 

antara 20 dan 25 (20 rata – rata nilai peningkatan kelompok < 15) 

4. Kriteria untuk kelompok sempurna, bila rata – rata nilai penigkatan 

kelompok lebih atau sama dengan 25 (rata – rata nilai penghargaan 

kelompok  15) 

Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu : 

Kelebihan : 

a. Guru akan terlihat secara minimal dalam pengaturan dan pengecekan rutin. 

b. Guru akan menggunakan paling sedikit separuh waktunya mengajar dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

c. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

d. Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif di antara siswa yang 

berasal dan latar belakang yang berbeda 

e. Pelaksanaanprogram sederhana. 

f.  Siswa akan termotivasi pada hasil secara teliti dan cepat.  

g. Para siswa dapat mengecek pekerjaan satu sama lain. 

Kelemahan : 

a. Bila interaksi dengan teman kurang terarah membuat kelas menjadi gaduh. 

b. Pembahasan materi memerlukan waktu relatif lebih lama dan kelengkapan 

alat atau media. 

c. Memerlukan kesabaran anggota lain dalam suatu kelompok untuk 

membantu siswa yang lemah. 
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F. Pembelajaran IPS di SMP atau MTs. 

Menurut BSNP (2006:3), IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu – ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, hokum, dan 

budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial yang mewujudkan satu pendekatan indisipliner dari aspek dan cabang – 

cabang ilmu – ilmu sosial (sosial, sejarah, geografi, politik, hukum dan 

budaya). IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah 

yang diturunkan dari isi materi cabang – cabang ilmu sosial: sosiologi, 

geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. 

Menurut Etin Solihatin (2007:15) pada dasarnya tujuan dari pendidikan 

IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi 

siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan 

pengertian dan tujuan pendidikan IPS, tampaknya dibutuhkan suatu pola 

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut. 

Menurut Supriya (2009:12) IPS di tingkat sekolah dasar hingga sekolah 

menengah bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik warga negara 

yang menguasai pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), sikap dan nilai 

(attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil 

keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat agar menjadi 

warga negara yang baik. 
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G. KERANGKA PIKIRAN 

Kerangka pemecahan masalah dan gambaran pola pemecahan 

masalahnya melalui tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal Peserta 

Didik 

Desain  

Pembelajaran 

Input 
Tindakan Kelas 

TAI 1.2 

Kondisi Akhir Peserta 

Didik 

Output 

Suasana belajar : 

1. Kegiatan belajar 

mengajar yang 

monoton. 

2. Siswa kurang aktif 

3. Rendahnya hasil 

belajar 

Pada materi : 

 Penggunaan metode 

TAI pada materi 

bentuk muka bumi 

 

Hasil belajar : 

 Siswa menjadi aktif 

dalam mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran  
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H. HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan masalah dengan anggapan dasar yang telah 

diuraikan di atas, peneliti dapat menggunakan hipotesis tindakan sebagai 

berikut: Dengan menggunakan model pembelajaran tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) dapat meningkatkan hasil dan aktifitas pembelajaran siswa 

pada mata pelajaran IPS geografi tentang proses pembentukan bumi kelas VII 

di SMP PGRI Purwokerto. 
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