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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 Kajian teori akan membahas beberapa teori untuk mendukung penelitian 

penerapan model pembelajaran tipe Question Student Have berbantuan media 

audio visual sebagai upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS pada 

siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013.  

 

2.1.1 Hakikat Pembelajaran IPS di SD 

 Hakikat pembelajaran IPS di SD terdiri atas pengertian IPS, tujuan IPS dan 

pembelajaran IPS di SD, untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

2.1.1. 1 Pengertian IPS 

     IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri. Beberapa ahli memberi batasan tentang pengertian IPS. Menurut 

Mulyono dalam Hidayati (2010), memberi batasan IPS bahwa “IPS sebagai 

pendekatan interdisipliner (Inter-disciplinary approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu 

sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti 

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu 

politik dan sebagainya”.  

 Menurut Trianto (2007:124) IPS merupakan “Integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial sperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek-aspek dan cang-cabang 

ilmu sosial”. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo dalam Hidayati (2010), 

bahwa “IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi dan 

politik. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, oleh karena itu 

dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)”. 

     Berdasarkan batasan tentang pengertian IPS, dapat disimpulkan bahwa IPS 

adalah perpaduan dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, IPS merupakan 
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suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu 

yang ada. Artinya, bahwa bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran 

geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut 

diajarkan secara terpadu. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, 

sehingga dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS).  

 

2.1.1.2 Tujuan IPS 

 Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi dan dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa masyarakat. Tujuan IPS lebih rinci dijelaskan oleh Mutakin dalam 

Trianto (2007:128), yaitu: pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap 

masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 

dan kebudayaan masyarakat. Kedua, memahami dan mengetahui konsep dasar dan 

mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang 

kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Ketiga, 

mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan 

untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang dimasyarakat. Keempat, 

menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial sehingga mampu 

membuat analisis yang kritis dan mampu mengambil keputusan yang tepat. 

Kelima, mampu mengembangkan potensi sehingga mampu mengembangkan diri 

untuk membangun masyarakat. 

Kurikulum 2004 mengemukakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 
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4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

2.1.1.3 Pembelajaran IPS di SD 

Manusia adalah mahkluk sosial, sejak dilahirkan mausia tidak lepas dari 

manusia lain khususnya dari orang tua dan keluarga. Sejak saat itu manusia telah 

melakukan hubungan sosial. Dengan hubungan sosial dan bantuan dari orang lain 

manusia dapat bertumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Selanjutnya 

perkembangan manusia semakin meluas terhadap kehidupan masyarakat di 

sekitarnya. Pengenalan serta hubungan sosial tersebut, dalam diri seseorang akan 

tumbuh pengetahuan tentang seluk-beluk hidup bermasyarakat. Berkenaan dengan 

kebutuhan tertentu, sifat-sifat orang lain, tempat yang pernah dikunjungi, hal-hal 

yang baik dan buruk dan hal-hal yang salah dan benar dalam hidup 

bermasyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran IPS sangat penting bagi jenjang 

pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah sudah 

berbekal pengetahuan sosial yang berasal dari lingkungannya walaupun masih  

masih bersifat umum. Pengetahuan tersebut agar lebih bermakna, maka bahan 

atau informasi yang masih umum tersebut perlu disistematisasikan dengan baik. 

Sekolah mempunyai peran dan kedudukan yang penting karena apa yang telah 

diperoleh di luar sekolah dikembangkan dan diintegrasikan menjadi sesuatu yang 

lebih bermakna di sekolah sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan 

siswa. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD belum mampu 

memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi 

mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut.  

 Menurut Piaget dalam Winataputra (2007:340), perkembangan kognitif anak 

dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, pra-operasional, operasional 

konkret dan operasi formal. Siswa SD berada pada tahap operasional konkret, 

yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Karakteristik anak dalam tahap operasional 

konkret adalah : Pertama, anak sudah mulai melakukan operasi, mulai dapat 

berpikir rasional. Namun, kemampuan berpikir intuitifnya seperti pada masa pra-

operasional tidak hilang sampai anak memasuki usia remaja. Kedua, anak mulai 
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memperoleh tambahan kemampuan yang disebut satuan langkah berpikir (system 

of operations) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya 

dengan peristiwa tertentu ke sistem pemikirannya sendiri sehingga ia mampu 

mengambil keputusan secara logis. Ketiga, Operasi-operasi dalam periode ini 

terikat pada pengalaman perorangan yang bersifat konkret dan bukan operasi 

formal.  

Guru IPS SD harus mampu memahami menciptakan pembelajaran yang dapat 

membangkitkan motivasi siswa sehingga dapat mengembangkan kognitifnya, 

menciptakan pengalaman yang cukup untuk anak, mengembangkan struktur 

mental dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan cara yang lebih baik. 

Karena, sesuai dengan tujuan pendidikan IPS di tingkat SD ditujukan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar siswa yang berguna untuk 

kehidupan sehari harinya.  

Guru juga harus memperhatikan strategi penyampaian pengajaran IPS di SD. 

Hidayati (2010) mengemukakan bahwa: 

Strategi yang sesuai sebagaian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, 

yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara dan dunia. Strategi ini, didasarkan 

pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh 

konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. 

Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan 

konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

 

Tujuan mata pelajaran IPS di SD dirumuskan dalam sejumlah kompetensi yang 

harus dikuasai. Tujuan tersebut, diajabarkan dalam Standar kompetensi lulusan 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), menurut Effendi et al (2010) yang meliputi:  

1) Memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling 

menghormati dalam kemajemukan keluarga. 

2) Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga, serta kerja sama diantara keduanya.  

3) Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.  

4) Mengenai sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajemukan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.  
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5) Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman 

suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

6) Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

7) Memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di 

Asia Tenggara serta benua-benua. 

8) Mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara 

tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana 

alam.  

9) Memahami peranan Indonesia di era global.  

 

 

2.1.2 Hasil Belajar 

 Hasil belajar siswa terdiri atas hakikat hasil belajar dan hasil belajar mata 

pelajaran IPS, untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Hakikat Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar. Kemampuan-kemampuan tersebut direfleksikan 

dalam bentuk penilaian hasil belajar. Kegiatan penilaian bertujuan untuk melihat 

sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh 

siswa dalam bentuk hasil belajar yang ditunjukannya setelah mereka menempuh 

pengalaman belajarnya atau proses belajar-mengajar. Menurut Slameto (2010:54) 

ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor dari dalam diri 

(intern) dan faktor dari luar (ekstern). 

 Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

ditimbulkan dari dalam individu itu sendiri. Faktor intern terdiri dari : a) Faktor 

jasmaniah, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. b) Faktor psikologi, yaitu: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. c) Faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang sifatnya berasal dari luar diri siswa. Faktor ekstern terdiri dari: 

a) Faktor keluarga, yaitu : seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar 

belakang kebudayaan. b) Faktor sekolah, yaitu : metode mengajar, media 

pembelajaran, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 
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keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. c) Faktor masyarakat, yaitu:  

kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

 Berdasarkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dapat disimpulkan 

bahwa faktor penerapan model pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. Model dan media pembelajaran 

merupakan faktor ekstern yang berasal dari sekolah. Namun, faktor ekstern juga 

akan mempengaruhi faktor intern karena keduanya saling berhubungan. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa harus memperhatikan kedua 

faktor tersebut. 

  

2.1.2.2 Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

 Hasil belajar mata pelajaran IPS dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS 

yang menyangkut ranah kognitif. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur 

hasil belajar ini adalah berupa tes. Tes disusun berdasarkan kisi – kisi yang 

dikembangkan dari indikator materi pembelajaran yang telah disampaikan. 

Setelah tes tersebut dilaksanakan maka dilakukan penilaian. Penilaian adalah 

proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa.  

 Menurut Sudjana (2012:3) penilaian berfungsi sebagai : Pertama, alat untuk 

mengetahui tercapai-tidaknya tujuan pembelajaran. Kedua, umpan balik bagi 

perbaikan proses belajar mengajar. Ketiga, dasar dalam menyusun laporan 

kemajuan balajar siswa kepada orang tuannya. Penilaian hasil belajar IPS dalam 

penelitian ini menggunakan penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian 

yang dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar untuk melihat tingkat 

keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Bentuk soal tes menggunakan 

soal pilihan ganda yaitu bentuk tes yang mempunyai satu jawaban benar atau 

paling tepat. 
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 Sudjana (2012:2) mengemukakan tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah 

“Perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa.... Oleh sebab itu, dalam 

penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah 

terjadi setelah melalui proses belajarnya”. Dengan mengetahui tercapai-tidaknya 

tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan perbaikan pembelajaran. Misalnya 

dengan melakukan perubahan strategi belajar, menggunakan media pembelajaran 

yang tepat serta memberikan bimbingan dan bantuan belajar siswa agar hasil 

belajar siswa dapat menjadi lebih baik. 

 

2.1.3 Media Audio Visual 

 Media audio visual terdiri atas pengertian media, fungsi media pembelajaran 

dan media audio visual, untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Pengertian Media 

 Meningkatkan hasil belajar diperlukan model atau suatu pendekatan dan media 

yang tepat. Seorang guru yang profesional harus mampu menyampaikan informasi 

dan menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sehingga tercapainya 

tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan Pembelajaran IPS diperlukan media 

yang tepat yang dapat mendukung proses belajar mengajar menjadi lebih baik 

sehingga tercapainya tujuan pembelajaran IPS. Menurut Mudhofir dalam Sarwono 

dan Relmasira (2009:15) mengemukakan bahwa terdapat empat pola dalam 

pembelajaran. Pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan 

alat bantu/bahan pembelajran dalam bentuk alat peraga. Kedua, pola (guru + alat 

bantu) dengan siswa. Ketiga, pola (guru + media) dengan siswa. Keempat, pola 

media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media 

bahkan pembelajaran yang disiapkan. 

 Pembelajaran IPS berbantuan media audio visual dalam penelitian ini, 

menerapkan pola ketiga yaitu pola (guru + media) dengan siswa. Pola (guru + 

media) mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-

satunya sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai 

sumber belajar yaitu CD pembelajaran interaktif dan slide suara. 
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 Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Untuk mengetahui 

lebih jelas, beberapa ahli mengemukakan pengertian media. Briggs dalam 

Sadiman et al (1984:6) mengemukakan “Media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. NEA (National 

Education Association) dalam Sadiman et al (1984:7) “Media adalah bentuk-

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatan-

peralatannya”. 

 Sadiman et al (1984:7) mengemukakan “Media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi”. Sedangkan menurut Sarwono 

dan Relmasira (2009:19) “Media pembelajaran adalah seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak baik menggunakan teknologi 

sederhana maupun kompleks untuk menciptakan lingkungan atau pengalaman 

yang memungkinkan siswa untuk belajar sehingga tercapainya tujuan 

pembelajaran”.  

 Penulis menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak, baik menggunakan 

teknologi sederhana maupun kompleks untuk menciptakan lingkungan atau 

pengalaman dan merangsang siswa untuk belajar sehingga tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

 

2.1.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Fungsi media secara umum, menurut Sadiman et al (1984:17) yaitu: pertama, 

memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-

kata tertulis atau lisan). Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya 

indera, misalnya : kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat 

ditampilkan lagi melalui film atau video; objek yang terlalu kompleks (misalnya 

mesin-mesin) dapat disajikan dengan model atau diagram; konsep yang terlalu 

luas (gunung berapi dan gempa bumi) dapat divisualkan dalam bentuk film atau 
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diorama. Ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi 

dapat mengatasi sikap menumbuhkan keaktifan siswa, yaitu : menumbuhkan 

kegairahan belajar, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa 

dengan lingkungan dan memungkinkan siswa belajar menurut kemampuan dan 

minatnya. Keempat, memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 

pengalaman, menciptakan pengalaman yang konkret dan menimbulkan persepsi 

yang sama. 

 

2.1.3.3 Media Audio visual  

 Media pembelajaran pada umumnya dapat dikelompokan kedalam tiga jenis, 

yaitu: media visual, media audio dan media audio visual. Untuk mengetahui lebih 

jelas, pengelompokan media pembelajaran disajikan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Pengelompokan Media Pembelajaran (Sarwono dan Relmasira, 

2009:32) 

  

Media 

Pembelajaran 

Media 

Visual 

Media 

Audio 

Media 

  Audio visual 

Diproyeksikan 

Tidak 

diiproyeksikan 

Diam 

Gerak 

Kaset Audio 

Radio 

CD Audio 

Diam 

Gerak 
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 Berdasarkan bagan 2.1, terlihat bahwa peneliti menggunakan media audio 

visual gerak. Menurut Sarwono dan Relmasira (2009:46) “Media audio visual 

adalah merupakan kombinasi dari media yang sudah ada, yaitu: media audio dan 

media visual dengan kata lain adalah media pandang-dengar”. Pendapat ini 

hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rinanto (1985:21) bahwa:  

      Media audiovisual  adalah suatu media yang terdiri dari media visual 

yang disinkronkan dengan media audio, yang sangat memungkinkan 

terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa didalam proses 

belajar mengajar. Adapun kata lain, media audiovisual merupakan 

perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara, yang mampu 

menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Contoh dari 

media audiovisual antara lain: video pembelajaran, televisi pendidikan, slide 

suara dan CD interaktif. 

 

 Media audio visual terdiri dari software dan hardware. Software adalah bahan-

bahan informasi yang akan disajikan, misal: film atau video. Sedangkan hardware 

adalah segenap peralatan teknis yang memungkinkan software disajikan atau 

dengan kata lain sarana/alat pendukung, sehingga media audiovisual dapat bekerja 

dengan baik, misal: televisi, proyektor, proyektor film atau LCD. 

 Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar 

interaktif yang disajikan dalam bentuk compact disc atau biasa disebut CD 

interaktif dan slide suara atau sound slide dengan menggunakan sarana/alat 

pendukung berupa LCD. Menurut Prastowo (2011:329) “Bahan ajar interaktif 

adalah bahan ajar yang bersifat aktif dan didesain agar dapat melakukan perintah 

balik kepada pengguna untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi, bahan ajar interaktif 

tidak seperti bahan ajar cetak atau model yang hanya pasif dan tidak melakukan 

kendali terhadap penggunanya”. Dalam bahan ajar interaktif, pengguna terlibat 

interaksi dua arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari”. Sedangkan menurut 

Guidelnines for Bibbliographic Description of Interactive Multimedia dalam 

Prastowo (2011:329) “Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih 

media (audio, teks, grafik, gambar dan video) yang oleh penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan perilaku alami dari suatu presentasi”. 

Sedangkan menurut Rinanto (1985:49) “Slide suara (sound slide) atau rupa rungu 
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adalah hasil perpaduan antara gambar slide mati dengan sound, yaitu: suara 

anouncer dan musik”. 

 Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini adalah CD interaktif 

dan slide suara. Perlu diketahui bahwa, penggunaan CD interaktif secara klasikal 

dalam kelas, setiap siswa tidak menggunakan komputer secara individu. Hal ini 

merupakan satu kekurangan bahan ajar berbasis komputer yaitu memerlukan 

komputer dan pengetahuan program. Jadi, guru menggunakan CD interaktif serta 

tanya jawab dan ceramah untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, guru memutar beberapa slide suara untuk menciptakan pengalaman 

yang konkret bagi siswa. 

 

2.1.4 Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif 

 Hakikat model pembelajaran kooperatif terdiri atas pengertian model 

pembelajaran kooperatif, unsur-unsur pembelajaran kooperatif, tujuan 

pembelajaran kooperatif, kelebihan dan kelemahan pembelajan kooperatif dan 

pembelajaran kooperatif tipe question student have, untuk lebih jelas diuraikan 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

      Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar dimana terjadi interaksi 

antara guru dan siswa yang menciptakan suatu pengalaman baru yang 

memungkinkan siswa untuk belajar sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan evektivitas kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar  

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pembelajaran.  

 Lie dalam Winarni (2011:6) mengungkapkan bahwa : 

     Strategi yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah 

melibatkan siswa dalam diskusi dengan seluruh kelas. Akan tetapi, strategi 

ini dirasa masih kurang efektif karena walaupun guru sudah mendorong 

siswa untuk berpartisipasi, masih ada beberapa siswa yang hanya sebagai 
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penonton saja sedangkan yang menguasai kelas hanya beberapa siswa. 

Upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang mengaktifkan seluruh siswa 

adalah pembelajaran kooperatif.  

 

 Pembelajaran kooperatif, menurut Slavin dalam Isjoni (2010:15) 

mengungkapkan bahwa “Pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga merangsang siswa lebih 

bergairah dalam belajar”. Kemudian Lie dalam Isjoni (2010:16) menyebut 

pembelajaran kooperatif dengan istilah “pembelajaran gotong-royong, yaitu 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas terstruktur”. Sedangkan Stahl 

dalam Isjoni (2007:12) menyatakan bahwa “pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong-menolong 

dalam perilaku sosial”. Penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan perilaku sosial.  

 

2.1.4.2 Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

 Roger dan  Johnson dalam Isjoni (2010:58) mengatakan bahwa “tidak semua 

belajar kelompok dapat dianggap pembelajaran kooperatif”. Oleh karena itu, 

Roger dan  Johnson mengemukakan lima unsur pembelajaran kooperatif, yaitu : 

pertama, saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif ada dua pertanggungjawaban kelompok. Pertama, 

mepelajari bahan yang ditugaskan. Kedua, menjamin anggota kelompok secara 

individu mempelajari bahan yang ditugaskan. Kedua, tanggung jawab individual. 

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk semua anggota menjadi 

pribadi yang kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin 

semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama.  

 Ketiga, Interaksi promotif. Interaksi promotif dalam pembelajaran kooperatif 

yaitu dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Contoh: saling 

membantu, saling memberi informasi, saling mengingatkan, saling percaya dan 
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saling memotivasi. Keempat, keterampilan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran 

siswa diharapkan mampu: saling mengenal dan mempercayai, mampu 

berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan mendukung 

dan mampu menyelesaikan masalah/konflik secara konstruktif. Kelima, 

pemrosesan kelompok. Tujuan dari pemrosesan kelompok yaitu meningkatkan 

efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif 

untuk mencapai tujuan kelompok.  

 

2.1.4.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 Tujuan utama dalam penerapan model pembelajaran kooperatif adalah peserta 

didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara 

saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. 

 Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran, seperti yang dikemukakan Ibrahim et al dalam 

Isjoni (2010:27) sebagai berikut: pertama, hasil belajar akademik. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep sulit. Karena, kelompok atas dan kelompok bawah dapat bekerja sama 

untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Kedua, penerimaan terhadap 

perbedaan individu. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

latar belakang dan kondisi yang berbeda untuk saling bekerjasama. Ketiga, 

pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif  mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerja sama, kolaborasi dan mengembangkan sikap, 

nilai dan tingkah laku. 

 

2.1.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif mempunyai kelebihan dan kelemahan, seperti yang 

diungkapkan oleh Jarolimek dan Parker dalam Isjoni (2010:24), diuraikan sebagai 

berikut: 



18 
 

 Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah: 1) saling ketergantungan yang 

positif, 2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, 3) siswa 

dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, 4) suasana kelas yang rileks 

dan menyenangkan, 5) terjalin hubungan yang hangat antara siswa dengan guru 6) 

memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang 

menyenangkan. 

 Kelemahan pembelajaran kooperatif adalah: 1) guru harus mempersiapkan 

pembelajaran dengan matang, memerlukan lebih banyak tenaga, pikiran dan 

waktu, 2) diperlukan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang memadai, 3) selama 

kegiatan diskusi kelompok, ada kecenderungan topik permasalahan meluas 

sehingga tidak selesai tepat waktu 4) adanya dominasi seseorang dalam kelompok. 

 

2.1.4.5 Pembelajaran Kooperatif Tipe Question Student Have 

     Model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have adalah tipe yang 

melatih siswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya. Dalam 

pembelajaran, diharapkan siswa mampu membuat pertanyaan dari bahan yang 

telah dipelajari sehingga siswa dituntut perhatiannya untuk fokus pada 

pembelajaran. Tipe Question Student Have, siswa bekerja dalam kelompok, siswa 

bertugas membuat pertanyaan dan mengoreksi pertanyaan teman sehingga 

keterampilan sosial siswa dapat terasah.  

 Adapun tahap-tahap dalam menerapkan tipe Question Student Have, menurut 

Suprijono (2009:108) yaitu: 

1) Membentuk siswa dalam kelompok 

2) Membagikan kartu kepada siswa dalam setiap kelompok 

3) Meminta siswa menulis beberapa pertanyaan tentang materi yang telah 

dipelajari 

4) Dalam tiap kelompok, meminta siswa memutar kartu searah keliling searah 

jarum jam 

5) Meminta siswa mengedarkan kartu pada anggota kelompok 

6) Meminta siswa membaca dan memberikan tanda bintang jika pertanyaan 

tersebut dianggap penting 
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7) Meminta siswa memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang mendapat suara 

terbanyak dalam kelompok 

8) Meminta siswa membandingkan jumlah  perolehan suara atas pertanyaan 

dengan perolehan anggota lain dalam satu kelompok 

9) Meminta siswa untuk menyusun pertanyaan yang mendapat suara terbanyak 

dalam daftar pertanyaan kelompok 

10) Guru memeriksa hasil kerja kelompok 

11) Guru memberikan pertanyaan dari hasil kerja kelompok siswa yang telah 

diseleksi untuk dijawab siswa secara mandiri maupun kelompok secara lisan 

maupun tulisan. 

 

2.1.5 Peranan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

IPS merupakan kajian antar disiplin ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

konsep, fakta dan generalisasi yang berkaitan dengan isu–isu atau masalah– 

masalah sosial sehingga melalui pembelajaran IPS siswa diharapkan mampu 

membawa dirinya secara dewasa dalam kehidupan nyata. Namun, siwa seringkali 

mengalami kesulitan dalam memadukan pembelajaran dengan kehidupan nyata. 

Untuk mengkaji seperangkat peristiwa, konsep, fakta dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu-isu atau masalah–masalah sosial, diperlukan pengalaman 

konkret oleh siswa. Contoh: kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu 

dapat ditampilkan lagi melalui film atau video, objek yang terlalu kompleks 

(misalnya mesin-mesin) dapat disajikan dengan model atau diagram, konsep yang 

terlalu luas (gunung berapi dan gempa bumi) dapat divisualkan dalam bentuk film 

atau diorama. Oleh karena itu, dibutuhkan media audiovisual yang berfungsi 

untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

Peranan media audiovisual khususnya slide suara dalam pembelajaran IPS, 

yang dikemukakan Rinanto (1985:49), yaitu: pertama, mampu menarik perhatian 

anak didik. Dengan melihat gambar dan mendengarkan suara, perasaan, perhatian 

dan minat siswa akan tergugah untuk menikmati slide suara. Ini adalah 

keuntungan awal yang mengantar siswa lebih berefleksi penuh penghayatan 

terhadap masalah yang sedang dibahas. Kedua, meletakan dasar-dasar yang 
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konkret untuk berpikir sehingga terhindar dari pengertian yang abstrak. Contoh : 

slide suara membahas tentang perjuangan pahlawan dalam mempertahankan 

kemerdekaan. Dengan slide suara, kisah yang terjadi dimasa lampau dapat dilihat 

pada masa sekarang dan pengertian yang semula merupakan bayang-bayang 

abstrak berubah menjadi pengertian yang konkret. 

Ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata kepada anak didik 

sehingga menumbuhkan self-activity. Dengan melihat pengalaman-pengalaman 

yang nyata dan yang merangsang perasaan maupun pikiran, maka dalam diri 

siswa akan timbul sesuatu yang akan menanggapi rangsangan tersebut. Keempat, 

mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir. Di dalam slide suara 

terdapat beberapa sequence dan setiap sequence mengandung pesan yang hendak 

disampaikan. Urutan gambar dan musik akan banyak membantu menanamkan 

sikap pemikiran yang teratur, kris dan logis. Kelima, membantu menumbuhkan 

pemahaman yang akan berakibat pada perkembangan bahasa. Hal ini 

dimungkinkan karena kalimat-kalimat yang terdapat dalam slide suara mudah 

dimengerti dan merangsang siswa untuk berefleksi dan didukung dengan gambar 

dan suara sehingga kalimat-kalimat tersebut akan lebih meresap dalam 

pemahaman siswa. Keenam, meletakan dasar-dasar yang penting untuk 

perkembangan belajar, sehingga memungkinkan hasil belajar lebih tahan menetap 

dalam diri siswa. Dengan kesan yang mendalam dalam diri siswa, maka konsep 

yang tertanam dalam siswa dapat diingat kembali ketika dibutuhkan atau dapat 

dikatakan untuk menciptakan pembelajaran bermakna. 

     Penulis menyimpulkan bahwa dengan penggunakan media audivisual dapat 

meningkatkan hasil belajar. Penerapan pembelajaran IPS menggunakan 

audiovisual diawali dengan mempersiapkan bahan, yaitu: CD interaktif dan slide 

suara. Kemudian guru mempersiapkan alat yang digunakan untuk menampilkan 

CD interaktif dan slide suara, yaitu LCD. Setelah bahan pembelajaran dan alat 

yang digunakan selesai dipersiapkan, guru menyiapkan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran IPS dengan menampilkan CD interaktif dan slide suara. Guru 

mendorong siswa untuk dengan seksama dan secara aktif menemukan pokok 

pikiran dari CD interaktif dan slide suara yang ditampilkan. 



21 
 

2.1.6 Peranan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Question Student Have 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keberagaman dan pengembangan 

keterampilan sosial. Salah satu ciri model pembelajaran kooperatif adalah 

interaksi kelompok yang merupakan interaksi interpersonal (antaranggota). 

Interaksi kelompok dalam pembelajaran kooperatif, dengan kata lain bertujuan 

untuk mengembangkan keterampilan sosial (social skill). 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah tipe Question Student 

Have. Model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have adalah tipe 

yang melatih siswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya. Siswa 

dibagi dalam kelompok, kemudian diminta membuat pertanyaan dari materi yang 

telah dipelajari. Dalam tiap kelompok, meminta siswa memutar kartu searah 

keliling searah jarum jam, kemudian siswa membaca dan memberikan tanda 

bintang jika pertanyaan tersebut dianggap penting. Setelah itu, siswa memeriksa 

pertanyaan-pertanyaan yang mendapat suara terbanyak dalam kelompok dan 

siswa membandingkan jumlah  perolehan suara atas pertanyaan dengan perolehan 

anggota lain dalam satu kelompok. Kemudian siswa menyusun pertanyaan yang 

mendapat suara terbanyak dalam daftar pertanyaan kelompok. 

Berdasarkan tahap-tahap tipe Question Student Have, siswa belajar untuk 

memahami materi yang telah dipelajari, bersedia mengoreksi pertanyaan teman, 

menghargai pendapat dalam memberikan tanda bintang dan bekerjasama dalam 

memeriksa dan menyusun pertanyaan. Tujuan mata pelajaran IPS adalah 

keterampilan sosial. Tujuan itu terdiri dari berpikir sosial, kemampuan memahami 

makna fakta sosial, sikap-sikap sosial, kepercayaan dan nilai-nilai. Contoh: possisi 

dasar personal, keadaan sosial, minat-minat sosial, misal: ikut serta dalam 

kegiatan sosial, informasi sosial, misal: fakta dan generalisasi, keterampilan 

perbuatan sosial dan mampu melakukan perbuatan sosial. Penulis menyimpulkan 

bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Question Student 

Have dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS yaitu hasil belajar 
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secara akademik maupun keterampilan sosial siswa, seperti yang telah 

dikemukakan dalam tujuan pembelajaran kooperatif. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan  

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, 

penelitian Ni'mah, Eni Arifatun (2011) yang berjudul: “Penggunaan Media Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Proses Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS kelas 5 SDN Bakalan Krajan 1 Kecamatan Sukun kota Malang” 

dengan tujuan untuk 1) mendeskripsikan penerapan media audio visual dalam 

proses dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V SDN Bakalan Krajan I 

Kecamatan Sukun Kota Malang, 2) mendeskripsikan peningkatkan proses belajar, 

3) mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa. Latarbelakang penelitian ini 

adalah proses belajar siswa kurang aktif, minat terhadap materi pelajaran kurang 

dan guru minim menggunakan media pembelajaran. Permasalahan tersebut 

menyebabkan hasil belajar siswa rendah yaitu terdapat 15 anak (35%) mencapai 

KKM dan 28 anak (65%) di bawah KKM 60. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan media audio visual proses belajar siswa lebih efektif 

dan menyenangkan. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata aspek pengamatan proses 

belajar pra tindakan 57,56 menjadi 79,36 dan 95,35. Sedangkan hasil belajar siswa 

dari nilai rata-rata pra tindakan 48,14 menjadi 63,49 dan 80,93 pada siklus I, II. 

 Mata pelajaran dan media yang digunakan dalam penelitian di atas sama 

dengan penelitian ini yaitu hasil belajar mata pelajaran IPS dan media audio 

visual. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada 

subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 SDN Bakalan Krajan I Kecamatan Sukun 

Kota Malang dengan siswa kelas 5 SDN Kutowinangun 01 Salatiga dan peneliti 

menerapkan model pembelajaran kooperatif sedangkan penelitian di atas tidak 

menerapkan suatu model pembelajaran.  

 Kedua adalah penelitian Anindyawati, Linaksita dengan judul: “Pemanfaatan 

Media Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa 

Kelas 4 SDN Babatan I/456 Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktivitas guru dalam penelitian mengalami peningkatan sebesar 13,3% yaitu dari 
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72,76% pada siklus I menjadi 86,60% pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal mengalami peningkatan sebesar 14%, yaitu dari 57,14% dengan 

rata – rata nilai 67,64 pada siklus I menjadi 96,42% dengan rata – rata nilai 81,64 

pada siklus II. Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

media khususnya audio visual dalam proses belajar mengajar sangat berperan 

penting dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, hal ini dikarenakan 

media sebagai alat atau perantara guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

 Ketiga adalah penelitian Dika Satriya Wibawa (2008) dengan judul: “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TPS (Think Pairs Share) Siswa Kelas 5 Di SD Negeri 01 

Ngambakrejo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaen Grobogan Pada Semester 2 

Tahun Ajaran 2011/2012”. Latarbelakang penelitian ini adalah proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru yang pembelajarannya tidak melibatkan 

siswa, sehingga hasil belajar yang dicapai siswa tidak optimal. Hasil penelitian 

menunjukan adanya peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 01 

Ngambakrejo setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Hal 

ini nampak pada peningkatan skor rata-rata hasil belajar IPS kondisi pra siklus 

68,1, siklus 1 meningkat menjadi 87, 86 dan siklus 2 meningkat menjadi 93,05. 

Dengan ketuntasan belajar klasikal pada kondisi pra siklus 21%, siklus 1 

meningkat menjadi 67% dan siklus 2 meningkat menjadi 100%.  

 Mata pelajaran dan penerapan model pembelajaran dalam penelitian di atas 

sama dengan penelitian ini yaitu mata pelajaran IPS dan model pembelajaran 

kooperatif. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada 

subjek penelitian yaitu siswa Siswa Kelas 5 Di SD Negeri 01 Ngambakrejo 

dengan siswa kelas 5 SDN Kutowinangun 01 Salatiga dan peneliti menggunakan 

media pembelajaran audio visual sebagai alat bantu sedangkan penelitian di atas 

tidak menggunakan bantuan media dan teknik model pembelajaran kooperatif, 

peneliti menggunakan tipe Question Student have sedangkan penelitian di atas 

tipe TGT.  

 Keempat adalah penelitian Ajarsari, Reny (2012) dengan judul: “Meningkatkan 

Penguasaan Konsep Perkembangan Teknologi Dalam Pembelajaran IPS Melalui 
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Penggunaan Model Kooperatif Tipe Question Student Have Pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri 01 Demangan Klaten Tahun 2012”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan penguasaan konsep perkembangan teknologi dalam pembelajaran 

IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have pada 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Demangan Klaten Tahun 2012. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model kooperatif tipe Question Student 

Have dapat meningkatkan penguasaan konsep perkembangan teknologi dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Demangan tahun 2012. Hal 

ini terbukti pada kondisi awal sebelum tindakan (pra siklus) nilai rata-rata hasil 

penguasaan konsep adalah 55,9 dengan persentase ketuntasan 20%, nilai rata-rata 

siklus I meningkat menjadi 67,75 dengan persentase ketuntasan 60% dan siklus II 

nilai rata-ratanya meningkat menjadi 77,375 dengan persentase ketuntasan 90%.  

 Mata pelajaran dan tipe model pembelajaran kooperatif dalam penelitian di atas 

sama dengan penelitian ini yaitu mata pelajaran IPS dan tipe Question Student 

Have. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada 

subjek penelitian yaitu siswa Siswa Kelas 5 SD Negeri 01 Demangan Klaten 

dengan siswa kelas 5 SDN Kutowinangun 01 Salatiga dan peneliti menggunakan 

media pembelajaran audio visual sebagai alat bantu sedangkan penelitian di atas 

tidak menggunakan bantuan media dan variable yang menjadi sasaran dalam 

penelitian di atas adalah peningkatan penguasaan konsep perkembangan teknologi 

dalam pembelajaran IPS, sedangkan penelitian ini adalah hasil belajar mata 

pelajaran IPS. 

 Berdasarkan keempat penelitian, diharapkan dapat mendukung penelitian ini, 

yaitu: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Question Student Have 

Berbantuan Media Audio Visual Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Pada Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 

Salatiga Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Metode pembelajaran siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga 

masih menggunakan metode konvensional yaitu ceramah sehingga guru menjadi 
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pusat pembelajaran (teacher centered). Hal ini menyebabkan siswa menjadi 

kurang aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Pada umumnya, siswa hanya 

mendengarkan, membaca dan menghafal informasi yang diperoleh, sehingga 

konsep yang tertanam tidak kuat.  

 Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang 

secara kolaboratif sehingga merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar 

sehingga pada akhirnya hasil belajar dan keterampilan sosial siswa dapat 

meningkat. Hal ini ditunjukan dari penelitian Ajarsari, Reny (2012) dengan judul 

“Meningkatkan Penguasaan Konsep Perkembangan Teknologi Dalam 

Pembelajaran IPS Melalui Penggunaan Model Kooperatif Tipe Question Student 

Have Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Demangan Klaten Tahun 2012”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep perkembangan 

teknologi dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Question Student Have pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Demangan Klaten 

Tahun 2012. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

kooperatif tipe Question Student Have dapat meningkatkan penguasaan konsep 

perkembangan teknologi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 

01 Demangan tahun 2012. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum tindakan 

(pra siklus) nilai rata-rata hasil penguasaan konsep adalah 55,9 dengan persentase 

ketuntasan 20%, nilai rata-rata siklus I meningkat menjadi 67,75 dengan 

persentase ketuntasan 60% dan siklus II nilai rata-ratanya meningkat menjadi 

77,375 dengan persentase ketuntasan 90%.  

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar, karena pada 

dasarnya model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting. Menurut Isjoni (2010:27) 

mengemukakan yaitu : 1) Hasil belajar akademik, dalam pembelajaran kooperatif 

meskipun mencakup beragam tujuan sosial juga memperbaiki hasil belajar siswa 

atau tugas-tugas penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini 

unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit sehingga 

meningkatkan nilai siswa pada pembelajaran dan perubahan norma yang 
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berhubungan dengan hasil belajar. 2) Penerimaan terhadap perbedaan individu, 

memberi peluang bagi siswa dari berbagai latarbelakang dan kondisi untuk 

bekerjasama dan saling menghargai satu sama lain. 3) Pengembangan 

keterampilan sosial, mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerjasama dan 

kolaborasi.  

 Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar.  

Dalam pembelajaran, media audio visual sebagai alat bantu mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu: 1) memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan), 2) mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan daya indera, 3) penggunaan media pembelajaran secara tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi sikap menumbuhkan keaktifan siswa, 4) memberikan 

perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, menciptakan pengalaman 

yang konkret dan menimbulkan persepsi yang sama. Dengan menggunakan media 

audio visual, diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang konkret bagi siswa 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, lebih rinci dijelaskan dalam bagan 

berikut : 

 

Bagan 2.2 Kerangka berpikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio 

visual untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS, peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ada peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio 

visual. 

 


