
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Pengertian Belajar 

Slameto (2010) menyebutkan bahwa belajar dapat diartikan sebagai 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010) belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan yang terjadi dari dalam diri seseorang setelah berakhirnya aktivitas 

belajar. Walaupun ada kenyataaan tidak semua perubahan termasuk kategori 

belajar. 

Menurut Gage (1984) dalam Sagala (2010) belajar adalah sebagai 

suatu proses dimana organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari 

pengalaman. Sedangkan menurut Garret (2010) belajar merupakan proses 

berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman 

yang membawa kepada peruahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap 

suatu perangsang tertentu. 

Dalam beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang 

telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan melibatkan unsur fisik dan psikis. Dengan masuknya 

pesan- pesan baru dari proses pembelajarn tentu saja bukan perubahan fisik 

yang terjadi pada seorang siswa, namun diawali dari perubahan psikis atau 

jiwa siswa tersebut. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi akibat proses 
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belajar adalah perubahan jiwa atau psikis yang mempengaruhi tingkah laku 

seseorang. 

Kesimpulannya belajar merupakan serangkaian kegiatan yang yang 

dilakukan seseorang yang menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang 

dialami oleh seseorang sebagai hasil dari pengalaman diri sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

2.2.Pengertian Pembelajaran 

Sagala (2010) menyatakan pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh guru, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan menurut Corey (1986) konsep 

pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serat dalalm tingkah laku 

tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu. 

Komalasari (2011) Mendefinisikan pembelajaran merupakan suatu 

sistem atau proses menjabarkan subjek didik atau pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar 

subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan- tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efisien. 

2.3. Model pembelajaran 

a. Model pembelajaran kooperatif 
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 Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajran 

yang menekankan pada aktivitas gotong royong antar siswa dalam 

menyelesaikan tugas atau permasalah yang diberikan oleh guru. Dalam 

pembelajaran kooperatif siswa juga ditekankan untuk menjunjung tinggi 

rasa tanggung jawab dalam diri siswa. 

Pembelajaran kooperatif juga merupakan salah satu strategi belajar 

aktif, kelas tampak seperti mesin belajar dan siswa, termasuk aktivitas 

belajar mereka sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin siswa 

dikelompokkan oleh guru dalam empat sampai lima anggota dam satu tim, 

siswa-siswi tersebut hetrogen dalam kemampuan dan jenis kelamin, 

mereka tercampur antara kelas sosial, ras, etnik, dan agama. Siswa dalam 

tim memberikan hasil pekerjaan masing-masing siswa dalam tim 

mempelajari apa yang ditugaskan oleh guru sebagai hasil kerja mereka. 

Menurut Lie (2004), model pembelajaran kooperatif atau disebut 

juga dengan pembelajaran gotong-royong merupakan sistem pengajaran 

yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terstruktur.  

b. Model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS 

Model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS merupakan salah tipe 

pembelajaran kooperatife yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa dan memiliki tujuan 

menumbuhkan rasa peduli antar siswa. 
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 Menurut Lie (2002) teknik belajar mengajar dua tinggal dua tamu ( Two 

Stay Two Stray ) dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992) dan bisa 

diterapkan disemua mata pelajaran disemua kelompok umur. Struktur TS-

TS memberi kesempatan kepada kelompok untuk membangikan hasil dan 

informasi dengan kelompok lain. Hal ini sesuai dengan kehidupan dan kerja 

manusia yang saling bergantung satu dengan lainnya. 

Menurut Indriani (2009) Two Stay Two Stray (Dua tinggal dua tamu) 

merupakan salah satu model  pembelajaran dalam pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran ini diawali dengan  pembagian kelompok yang beranggotakan 

4 orang. Setelah kelompok terbentuk  guru memberikan tugas berupa 

permasalahan-permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. 

Melalui pembelajaran kooperatif tipe  Two Stay Two Stray siswa di 

harapkan mampu menguasai materi pelajaran dalam waktu sama. 

c. Langkah- langkah pembelajaran kooperatif tipe TS-TS 

 Two stay two stray merupakan salah satu tipe pembelajaran 

cooperative learning yang menitik beratkan pada kemampuan kerjasama 

antar siswa baik dalam kelas maupun dalam kelompok diskusi, selain 

kerjasama dalam two stay two stray juga suatu model pembelajaran yang 

dapat mencerminkan perilaku berkarakter lainnya seperti tanggung jawab 

dan kerja keras. Langkah-langkah pembelajaran two stay two stray adalah: 

1. Guru membagi siswa kedalam kelompok- kelompok kecil ( 4 siswa ) 

2. Guru memberikan tugas berupa permasalahan yang harus diselesaikan 

dengan diskusi kelompok 
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3. Setelah diskusi selesai, koordinator kelompok membagi tugas kepada 

anggota kelompoknya yaitu 2 orang sebagai duta dan selebihnya sebagai 

tuan rumah. 

4. Siswa yang menjadi duta bertugas berkunjung kekelompok lain secara 

berurutan dan mencatat semua hasil diskusi kelompok yang 

dikunjunginya. 

5. Siswa yang bertugas sebagai tuan rumah bertugas menjelaskan hasil 

diskusi kelompok kepada duta utusan kelompok lain yang 

mengunjunginya. 

6. Setelah selesai berkunjung dan dikunjungi, semua siswa kembali 

kekelompoknya masing-masing dan mencocokan hasil kerja yang mereka 

tunaikan. 

d. Kelebihan model TS-TS 

           Adapun kelebihan dari model TS-TS adalah sebagai berikut.  

a. Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan 

b. Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 

c. Lebih berorientasi pada keaktifan.  

d. Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya  

e. Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. 

f. Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. 

g. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar 

e. Kekurangan dari model TS-TS 

Beberapa kekurangan model pemblejaran kooperatif TS-TS adalah: 
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a. Membutuhkan waktu yang lama 

b. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok 

c. Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana dan tenaga) 

d. Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. 

 Untuk mengatasi kekurangan pembelajaran kooperatif model TS-

TS, maka sebelum pembelajaran guru terlebih dahulu mempersiapkan dan 

membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen ditinjau dari segi 

jenis kelamin dan kemampuan akademis. Berdasarkan sisi jenis kelamin, 

dalam satu kelompk harus ada siswa laki-laki dan perempuannya. Jika 

berdasarkan kemampuan akademis maka dalam satu kelompok terdiri dari 

satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan 

sedang dan satu lainnya dari kelompok kemampuan akademis kurang. 

Pembentukan kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling 

mengajar dan saling mendukung sehingga memudahkan pengelolaan kelas 

karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi yang 

diharapkan bisa membantu anggota kelompok yang lain. 

2.4. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian pendidikan karakter 

 Kesuma, dkk (2012) menyebutkan bahwa pendidikan karakter 

dalam setting sekolah sebagai pembelajaran yang mengarah pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan 

pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Sedangkan menurut 

Sulistyowati (2012) implementasi pendidikan karakter di sekolah 
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dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang 

bermuara pada pembentukan karakter dalam diri siswa. Pendidikan 

karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, dilaksanakan 

menggunakan pendekatan terintregrasi dalam semua mata pelajaran. 

 Dari pernyataan tersebut mengandung makna: 

a. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintregasi dengan 

pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran. 

b. Diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara 

utuh. 

c. Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk 

oleh sekolah. 

b. Nilai-nilai yang dikembanglkan dalam pendidikan karakter 

Pengembangan nilai-nilai karakter yang dikembangkan didasarkan 

pada empat sumber, yakni agama, pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional. Dari keempat sumber tersebut, terdefinisai 18 nilai 

yang yang dapat dikembangkan melalui pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. 

No. Nilai pendidikan karakter No. Nilai pendidikan karakter 

1. Religius 10. Semangat kebangsaan 

2. Jujur 11. Cinta tanah air 

3. Toleransi 12. Menghargai Prestasi 

4. Disiplin 13. Bersahabat / Kerja sama 

5. Kerja keras 14. Cinta damai 

6. Kreatif 15. Gemar membaca 

7. Mandiri  16. Peduli lingkungan 

8. Demokratis 17. Peduli sosial 

9. Rasa ingin tahu 18. Tanggung jawa 

 Sumber Sulistyowati (2012 ) 
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2.5. IlmuPengetahuanAlam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. IPA sebagai 

proses penemuan berarti dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitarnya (Mariati, 2006). 

Trianto (2010) menyebutkan IPA merupakan bagian dari Ilmu 

Pengetahuan Alam atau Sains yang mempelajari alam semesta. IPA juga 

merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala alam. Perkembangannya 

tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode 

ilmiah dan sikap ilmiah. Secara umum IPA meliputi tiga bidang ilmu dasar 

yaitu biologi, fisika, dan kimia. 

 Secara khusus fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi (Depdiknas, 2003) adalah sebagai berikut: 

1. Menanamkan keyakinan terhadap tuhan YME 

2. Mengembangkan ketrampilan, sikap, dan nilai ilmiah, 

3. Mempersiapkan siswa menjadi arga negara yang melek sains dan 

teknologi 

4. Menguasai konsep sains untuk bekal hidup dimasyarakat dan melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. 
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