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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Pembelajaran

1. Hakikat Belajar

Menurut Gagne dalam Suprijono, belajar merupakan perubahan disposisi

atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas.1 Belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya.2

Sedangkan menurut Rifa’i dan Anni, belajar merupakan proses penting

bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu

yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.3 Belajar memiliki peranan penting

dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan

bahkan persepsi seseorang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

belajar adalah usaha yang dilakukan individu secara terus-menerus untuk

melakukan perubahan tingkah laku menuju kearah lebih baik.

2. Hakekat Pembelajaran

Hakekat pembelajaran menurut Arihi pembelajaran berarti proses, cara,

perbuatan mempelajari orang atau makhluk hidup belajar4. Pembelajaran

1Suprijono Agus, Strategi dan Model Model Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2
2Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta,

2010), h. 2
3Rifa’i, Ahmad dan Catharina Tri Anni, Psikologi Pendidikan (Semarang: Universitas

Negeri Semarang,  2011) h. 82
4Arihi, dkk. Analisis Penerapan: Pendekatan, Strategi, Strategi dan Model Model

Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Presindo, 2012) h. 1
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adalah suatu proses atau upaya menciptakan kondisi belajar dalam

mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal,

sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi belajar dan

mengajar dalam suatu kondisi tertentu yang melibatkan beberapa unsur,

baik unsur ekstrinsik maupun intrinsik yang melekat pada diri siswa dan

guru termasuk lingkungan. Penjelasan ini sejalan dengan undang-undang

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Sedangkan menurut Wenger dalam Huda, pembelajaran bukanlah

aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan

aktivitas yang lain5. Menurut Briggs dalam Rifa’i dan Anni, bahwa pembelajaran

adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan6. Berdasarkan

beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik

untuk memperoleh kemudahan dalam mempelajari apa yang belum mereka

ketahui.

5Huda, Miftahul, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013) h. 2

6Rifa’i, Ahmad dan Catharina Tri Anni. Psikologi Pendidikan (Semarang: Universitas
Negeri Semarang, 2011) h. 191
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3. Hakikat Belajar  IPS

Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah ilmu sosial yang membahas

hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana

anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan

pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi dilingkungan sekitarnya7.

Adapun ruang lingkup dari mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek

sebagai berikut :

a. Manusia, tempat dan lingkungan.

b. Waktu, berkelanjutan, dan perubahan

c. Sistem sosial dan budaya

d. Pelaku ekonomi dan kesejahteraan.

Tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut:

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya,

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis,rasa ingi tahu,

inquiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan social.

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan.

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi,bekerja sama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional dan global.

7Solihatin, Etin dan Raharjo, Model Pembelajaran IPS (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
h. 14-15
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Sejalan dengan tujuan tersebut, tujuan pendidikan IPS menurut

Sumaatmaja 2006 dalam Gunawan adalah membina anak didik menjadi warga

negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, dan kepedulian sosial yang

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara8.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa IPS

adalah ilmu sosial yang mempelajari interaksi antara manusia dengan

lingkungannya serta komunikasinya dengan makhluk-makhluk di sekitarnya.

Penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup IPS yang membahas tentang

manusia, tempat dan lingkungan yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada

disekitar lingkungan manusia.

4. Pembelajaran Tematik

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang

menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena

didalam mata pelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep mereka

pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep

lain yang telah dipahaminya.

Fokus pilihan dalam mata pelajaran tematik terletak pada proses yang

ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-

bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Pendekatan pembelajaran

tematik bertolak dari suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru

bersama siswa dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran.

8Gunawan R, Pendidikan IPS (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 17
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Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok pembicaraan. Tujuan dari adanya

tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata

pelajaran, akan tetapi juga keterkaitanya dengan konsep-konsep dari mata

pelajaran lainnya.

Adanya tema yang digunakan dalam pembelajaran akan memberikan

banyak keuntungan, diantaranya:

1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu,
2. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama,
3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan
4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebib baik dengan mengaitkan mata

pelajaran lain dengan dengan pengalaman pribadi siswa,
5. Siswa dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang

disajikan dalam konteks tema yang jelas,
6. Siswa dapat lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi

nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran
sealigus mempelajari mata pelajaran lain.

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara
terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga
pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remidal,
pemantapan, atau pengayaan9.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

tematik adalah pembelajaran yang di rancang berdasarkan tema dengan

menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu yang materinya saling

terkait dengan tema sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Model pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa

dalam proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalam proses

pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik siswa dapat memperoleh

9Rusman. Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Penilaian (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2015) h. 254-255
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pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai

pengetahun yang dipelajari secara holistik, barmakna, autentik dan aktif.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan

faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar diri individu10.

a. Faktor- faktor intern

Faktor intern yang mempengaruhi belajar dibagi menjadai dua faktor

yaitu: jasmaniah dan psikologis.

1) Faktor Jasmaniah

a) Faktor Kasehatan, berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta

bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Seseorang dapat belajar

dengan baik harus mengusahakan badannya tetap sehat.

b) Cacat Tubuh, keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Jika hal

ini terjadi hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh

kecacatannya itu.

2) Faktor Psikologis

a) Intelegensi atau kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat.

10Slameto. Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010) h. 54
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Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas

otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya.

b) Perhatian, untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa

harus mempunyaai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika

tidak maka siswa, maka akan kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka

untuk belajar. Perhatian menurut Gazali keaktifan jiwa yang dipertinggi,

jiwa itu pun semata-mata tertuju pada satu obyek (benda/hal) atau

sekumpulan objek11.

c) Minat, adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang,

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Menurut

Daryanto minat besar pengaruhnya terhadap belajar karena bila bahan

pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar

dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya12.

d) Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah kemampuan untuk belajar.

Kemampuan itu baru akan terealisai menjadi kecakapan yang nyata

sesudah belajar atau berlatih.

e) Motivasi, merupakan komponen paling penting dalam belajar dan

merupakan komponen yang paling sukar untuk di ukur, motivasilah yang

mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar13.

11Slameto. Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010) h. 56

12Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung: CV. Yama Widya, 2010), h. 38
13Rifa’i, Ahmad dan Catharina Tri Anni. Psikologi Pendidikan (Semarang: Universitas

Negeri Semarang, 2011) h. 159
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b. Faktor- faktor ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan

menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

1) Faktor Keluarga

a) Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar

anaknya. Hal ini dipertegas oleh Wirowodjojo bahwa keluarga adalah

lembaga pendidikan yang pertama dan utama.

b) Suasana Rumah, agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan

suasana rumah yang tenang dan tentram. Didalam suasana rumah yang

tenang dan tentram selain anak kerasaan/ betah dirumah anak juga dapat

belajar dengan baik.

2) Faktor Sekolah

a) Strategi mengajar, adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di

dalam mengajar. Strategi mengajar guru yang kurang baik akan

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula.

b) Alat Pelajaran, erat hubungnnya dengan cara belajar siswa, karena alat

pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh

siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu.

c) Strategi Belajar, banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah.

Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat

maka akan efektif pula hasil belajar siswa yang diperoleh.
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3) Faktor Masyarakat

a) Teman bergaul, pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat

masuk dalam jiwanya dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik

akan berpengaruh baik terhadap diri siswa begitu juga sebaliknya.

b) Mass media, yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio,

televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-lain.

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan

juga terhadap belajarnya ataupun sebaliknya.

6. Keaktifan Belajar

Keaktifan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari ada nya suatu aktvitas

karena tanpa adanya aktivitas maka tidak dapat terjadi keaktifan. Hal ini berlaku

pada siswa. Jika siswa tidak melakukan suatu aktivitas dan siswa tidak terlibat

dalam aktivitas belajar maka siswa tersebut tidak dapat dikatakan aktif. Proses

pembelajaran pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan aktivitas dan

kreativitas belajar siswa, melalui pengalaman belajar. Menurut Dimyati keaktifan

siswa dalam aktivitas pembelajaran mengambil beraneka ragam bentuk aktivitas

dari aktivitas fisik sampai aktivitas psikis. Aktivitas fisik yang dapat diamati

diantaranya dalam bentuk aktivitas membaca, menulis, mendengar, meragakan.14

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan keaktifan siswa dalam belajar,

sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Karena menurut Dave Meier, belajar

adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi

14Dimyati, Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 114
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pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi keaktifan15.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada belajar kalau tidak ada keaktifan

siswa dalam belajar.

Adapun konsep dari pembelajaran aktif adalah:

1. Dipandang dari sisi proses pembelajaran, yaitu menekankan kepada aktivitas
siswa secara optimal, keaktifan dari segi fisik, mental, emosional, dan
intelektual.

2. Dipandang dari segi hasil belajar, yaitu tidak hanya membentuk siswa yang
cerdas tetapi diimbangi oleh sikap dan keterampilan siswa. Seperti
kemampuan menemukan, menganalisis, mencari data, dan sebagainya16.

a. Pengertian Keaktifan Belajar

Menurut Kamus Bahasa Indonesia “aktif adalah  giat (bekerja, berusaha)”.

Sedangkan “Keaktifan  adalah kegiatan”17. Pada  penelitian ini aktif yang

dimaksud adalah keaktifan belajar siswa. Keaktifan belajar siswa adalah suatu

keadaan dimana siswa aktif dalam belajar. Aktif yang dimaksudkan dalam proses

pembelajaran adalah dimana guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa

sehingga siswa aktif bertanya, menjawab, mengemukakan gagasan atau

pendapatnya serta mampu memberikan kesimpulan.

Pengertian keaktifan menurut Sardiman adalah keterlibatan belajar yang

mengutamakan keterlibatan fisik maupun mental secara optimal.18 Sedangkan

menurut Wijaya, keaktifan adalah keterlibatan intelektual dan emosional siswa

dalam kegiatan belajar mengajar, asimilasi (Menyerap) dan akomodasi

15Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa , (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h.
75.

16Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Preneda Media Group, 2008), cet. V, h. 137

17Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), cet. II, h. 23.

18Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta. 2001), h
95
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(Menyesuaikan) kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan serta

pengalaman langsung dalam pembentukan keterampilan dan penghayatan serta

internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan nilai dan sikap.

Pembelajaran aktif yaitu suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk

belajar secara aktif. Mereka secara aktif menggunakan otak mereka baik untuk

menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan atau

mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang

ada dalam kehuidupan nyata.19

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan

semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang

mereka miliki. Disamping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk

menjaga perhatian siswa/ anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.20

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan

belajar adalah kegiatan kesibukan yang dilakukan oleh siswa yang dipengaruhi

oleh faktor-faktor tertentu baik dari faktor internal(faktor dari dalam diri anak)

maupun dari faktor eksternal (faktor dari luar anak) dan diarahkan kepada suatu

tujuan berbagai pengalaman.

b. Indikator Keaktifan Belajar

Siswa di sekolah tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru tetapi

turut mengemukakan pendapat nya saat diskusi, mengerjakan tugas yang telah

19Hisyam, Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTDS, 2002). h. 26
20Hartono, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM),

(Zanafa: Pekanbaru, 2008), h . 20
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diberikan oleh guru, ikut terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran.21 Oemar

Hamalik membagi kegiatan belajar siswa dalam 8 kelompok, yaitu:

1. Aktivitas visual, seperti membaca, mengamati eksperimen, demonstrasi,
pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.

2. Aktivitas lisan atau berbicara, seperti mengemukakan suatu fakta,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan

3. pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawan-cara, diskusi,
dan interupsi.

4. Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,
musik, pidato, dan sebagainya.

5. Aktivitas menulis seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket,
menyalin, dan sebagainya.

6. Aktivitas menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram,
pola, dan sebagainya.

7. Aktivitas gerak, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model,
bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya.

8. Aktivitas mental, seperti merenungkan, mengingat, memecahkan masalah,
manganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.

9. Aktivitas emosional, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani,
tenang, gugup, dan sebagainya.22

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan

mengembangkan bakat yang dimilikinya. Siswa juga dapat berlatih untuk berpikir

kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan

sehari-hari. Keaktifan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gagne dan Briggs dalam

Martinis menyebutkan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan keaktifan siswa

dalam proses pembelajaran yaitu:

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka berperan
aktif dalam kegiatan pembelajaran.

2. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada siswa).
3. Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa.
4. Memberikan stimulasi (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari.
5. Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajari.

21Sadirman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
h. 101

22Hamalik Oemar, Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara,2005), h. 90
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6. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.
7. Memberikan umpan balik (feedback).
8. Memberikan tes kepada siswa sehingga kemampuan siswa selalu terpantau dan

terukur.
9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran.23

Keberhasilan penerapan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1) Kemampuan guru

Guru  yang memiliki kemampuan yang tinggi akan bersikap kreatif dan

inofatif yang selamanya akan mencoba dan mencoba menerapkan berbagai

penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk membelajarkan siswa.

2) Sikap profesional guru

Sikap profesional guru berhubungan dengan motivasi yang tinggi dalam

melaksanakan tugas mengajarnya. Guru yang profesional akan berusaha untuk

mencapai hasil yang optimal, oleh karena tu ia akan selalu menambah wawasan

ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

3) Latar belakanag pendidikan dan pengalaman mengajar guru

Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru sangat

berpengaruh terhadap implementasi proses pembelajaran siswa aktif.

4) Ruang kelas

Ruang kelas yang sempit akan mempengaruhi kenyamanan siswa dalam

belajar. Selain itu penataan tempat duduk siswa juga harus diperhatikan.

23Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) h. 84
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5) Media dan sumber belajar

Dalam pembelajaran aktif siswa yang menggunakan media akan

memudahkannya dalam mendapatkan atau menerima berbagai informasi secara

mandiri.

6) Lingkungan belajar

Ada dua hal yang termasuk ke dalam faktor lingkungan belajar, yaitu

lingkungan fisik meliputi keadaan dan kondisi sekolah misalnya banyaknya

jumlah kelas, perpustakaan dan sebagainya. Selain itu adalah lingkungan

psikologi meliputi iklim sosial yang ada di lingkungan sekolah misalnya

keharmonisan hubungan antar masyarakat sekolah.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa di

atas, maka guru harus benar-benar menyiapkan perencanaan yang matang agar

proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Dengan demikian dalam kegiatan

pembelajaran dengan sendirinya keaktifan belajar siswa akan meningkat.

d. Manfaat Pembelajaran Aktif

Oemar Hamalik mengemukakan sejumlah manfaat atau kegunaan dari

kegiatan pembelajaran aktif, antara lain:

1. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.
2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa.
3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswayang pada

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok.
4. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga

sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual.
5. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
6. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan
siswa.
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7. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, 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.24

Dengan melihat beberapa manfaat pembelajaran aktif di atas dapat

diketahui bahwa pembelajaran aktif membuat siswa aktif untuk berpendapat,

terjadi timbal balik antara guru dengan siswa, terjadi kerjasama di dalam kelas,

siswa menjadi disiplin, dan siswa pun terlibat langsung secara intelektual dan

emosional dalam proses pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran aktif,

diharapkan siswa dapat benar-benar aktif selama proses pembelajaran

berlangsung.

e. Macam-Macam Keaktifan Belajar

Menurut Paul D. Diedrich dalam Oemar ada delapan macam keaktifan

yaitu:

1. Aktif visual atau kegiatan visual, membaca, melihat gambar, mengamati
eksperimen, mengamati demonstrasi dan pameran, mengamati orang lain
bekerja atau bermain.

2. Aktif Lisan atau kegiatan moral, mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,
mengemukakkan pendapat, berwawancara, diskusi dan interupsi.

3. Aktif mendengarkan atau kegiatan mendengarkan, mendengarkan penyajian
bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan
permainan, mendengarkan radio.

4. Aktif menulis atau kegiatan menulis, menulis cerita, menulis laporan,
memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat out-line Tu rangkuman,
mengerjakan tes, mengisi angket.

5. Aktif menggambar atau kegiatan menggambar, menggambar, membuat grafik,
chart,diagram,peta,pola.

6. Aktif motorik atau kegiatan motorik, melakukan percobaan, memilih alat-alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan,
menari, berkebun.

24Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2005) h. 91
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7. Aktif mental atau kegiatan mental, merenung, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisis factor- faktor, melihat hubungan, membuat keputusan.

8. Aktif emosional atau kegiatan emosional, minat, membedakan, berani, tenang
dan lain-lain. Kegiatan ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan saling
lingkup.25

f. Ciri-Ciri Belajar Siswa Aktif

Ada beberapa ciri siswa yang aktif, yaitu dapat dilihat dari :

1. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya.

2. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar.

3. Penampilan berbagai usaha atau kekreatifan belajar dalam menjalani dan

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilan.

4. Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut diatas tanpa tekanan guru

atau pihak lainnya(kemandirian belajar).

Dari pandangan lain ciri – ciri belajar menurut Muhammad dan

Sulistyorini diantaranya adalah :

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku.
2. Perubahan perilaku relative permanent.
3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses

belajar sedangkan berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial.
4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman.
5. Pengalaman atau pelatihan itu dapat memberi penguatan.26

g. Perbedaan Pembelajaran Aktif dengan Pendekatan Konvensional

Sudut pandang model pembelaajaran aktif sangat berbeda dengan model

konvensional. Pada model konvensional peserta didik lebih dipandang sebagai

25Hamalik Oemar, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 21
26Sulistyorini, dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 14
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objek pendidikan. Menurut Hartono (2008: 20) beberapa perbedaan model

pembelajaran aktif dengan pendekatan konvensional adalah:27

Tabel 2.1 Perbedaan Model Pembelajaran Aktif dengan Pendekatan
Konvensional

Metode Pembelajaran Konvensional Metode Pembelajaran Aktif
Berpusat pada pendidik Berpusat pada peserta didik
Penekanan pada menerima pengetahuan Penekanan pada menemukan
Kurang menyenangkan Lebih menyenangkan
Kurang memberdayakan semua indera
dan potensi peserta didik

Memberdayakan semua indera dan
potensi peserta didik

Menggunakan metode yang monoton Menggunakan berbagai macam
metode

Tidak banyak menggunakan media
pembelajaran

Menggunakan banyak media

Tidak perlu disesuaikan dengan
pengetahuan yang sudah ada

Disesuaikan dengan pengetahuan yang
sudah ada

Sumber : Hartono (2008)

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbedaan antara metode pembelajaran

pada pembelajaran aktif dan pembelajaran konvensional. Keadaan ini berbanding

terbalik, di mana pada pembelajaran konvensional semua aktivitas berpusat pada

guru, sementara itu pada pembelajaran aktif semua aktivitasnya berpusat pada

siswa. Dengan pembelajaran aktif, proses pembelajaran akan menjadi lebih

menyenangkan. Siswa tidak akan merasa bosan selama proses pembelajaran.

Selain itu siswa lebih dapat menyerap pelajaran yang telah mereka pelajari.

B. Strategi Role Playing (Bermain Peran)

1. Pengertian Role Playing

Role playing atau bermain peran dalam pembelajaran merupakan salah

satu usaha untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui peragaan,

27Hartono, dkk, Pembelejaran, Aktif, Inovantif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
(PAIKEM), (Pekanbaru: Zanava Publishing, 2008) h. 20
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pemeranan dan diskusi. Untuk kepentingan tersebut sejumlah peserta didik

bertindak sebagai pemeran dan yang lainnya sebagai pengamat. Seorang pemeran

mampu menghayati peran yang dimainkannya.

Melalui perannya peserta didik, berinteraksi dengan orang lain yang juga

membawakan peran tertentu sesuai tema yang dipilih. Selama pembelajaran

berlangsung, setiap pemeranan dapat melatih sikap, empati, simpati, rasa marah,

senang, dan perasaan lainnya. Pemeranan tenggelam dalam peran yang

dimainkannya sedangkan pengamat melibatkan dirinya secara emosional dan

berusaha mengidentifikasikan perasaan dengan perasaan yang tengah bergejolak

dan menguasai pemeranan.28 Pada strategi Role Playing, titik tekannya terletak

pada keterlibatan emosional pengamatan indra kedalam situasi permasalahan yang

secara nyata dihadapi. Peserta didik diperlakukan sebagai subjek pembelajaran

yang secara aktif melakukan praktik bertanya dan menjawab bersama teman-

temannya pada situasi tertentu.29

Strategi Role Playing juga diorganisasikan berdasarkan kelompok-

kelompok peserta didik yang heterogen. Masing-masing kelompok

memperagakan atau menampilkan skenario yang telah disiapkan oleh guru.

Peserta didik diberi kebebasan berimprovisasi, namun masih dalam batas-batas

skenario dari guru.

Pembelajaran dengan strategi Role Playing (Bermain Peran) menggunakan

media bantu berupa kartu peran yaitu karton bertuliskan nama peran yang

dikalungkan pada peserta didik. Penggunaan kartu peran sebagai media yang

28Syafruddin Nurdin, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta : Raja Grafindo 2016) h. 292
29Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta:Pustaka

Pelajar, 2015) h. 208-209
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membantu proses belajar mengajar, sehingga berkesan hidup, bergerak serta dapat

diamati langsung, sehingga membantu peserta didik dalam menganalogikan

dengan benda yang terlibat pada peristiwa yang digunakan.

2. Langkah – langkah pelaksanaan Strategi Role Playing

Dalam menggunakan strategi Role Playing, guru hendaknya

memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Guru menyusun / menyiapkan skenario yang akan di tampilkan
2. Guru membentuk kelompok dari peserta didik yang masing-masing

menjadi lima orang.
3. Guru menunjuk salah satu kelompok yang terdiri dari beberapa peserta

didik untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa menit sebelum
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

4. Guru memanggil dan mempersilakan para siswa atau kelompok yang
sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan

5. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing peserta didik diberikan lembar
kerja untuk membahas / memberi penilaian masing-masing kelompok yang
tampil.

6. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara umum30.

Langkah-langkah strategi role playing yang dikemukakan oleh Miftahul

ini, merupakan langkah-langkah digunakan penulis dalam penelitian.

Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa prosedur role playing terdiri atas

sembilan langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanasan (warming up)
Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka
sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan
menguasainya.

2. Pemilihan partisipan
Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan
siapa yang akan memainkannya.

3. Menyiapkan pengamat (Observer)

30Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar 2013) h. 208-211



25

Guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. Namun demikian,
penting untuk dicatat bahwa pengamat disini harus juga terlibat aktif
dalam permainan peran.

4. Menata panggung
Guru mendiskusikan dengan siswa dimana dan bagaimana peran itu akan
dimainkan dan apa saja kebutuhan yang diperlukan.

5. Memainkan peran (manggung)
Permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada awalnya akan banyak
siswa yang masih binggung memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai
dengan peran yang seharusnya ia lakukan.

6. Diskusi dan evaluasi
Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan
evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan.

7. Memainkan peran ulang (manggung ulang)
Seharusnya pada permainan peran kedua ini akan berjalan lebih baik.
Siswa dapat memainkam perannya lebih sesuai dengan skenario.

8. Diskusi dan evaluasi kedua
Pembahasan diskusi dan evaluasi lebih diarahkan pada realitas. Karena
pada saat permainan peran dilakukan, banyak peran yang melampaui batas
kenyataan.

9. Berbagi pengalaman dan kesimpulan
Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema permainan peran
yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan.31

3. Kelebihan dan Kelemahan Role Playing

Metode Role Playing memiliki beberapa kelebihan dan kelemaham dalam

penerapannya. Sudjana menjelaskan bahwa kelebihan dan kelemahan metode role

playing yaitu sebagai berikut:

a. Kelebihan
1. Peran yang ditampilkan peserta didik dengan menarik akan segera

mendapat perhatian peserta didik lainnya.
2. Teknik ini dapat digunakan baik dalam kelompok besar maupun dalam

kelompok kecil.
3. Dapat membantu peserta didik untuk memahami pengalaman orang lain

yang melakukan peran.
4. Menumbuhkan rasa kemampuan dan kepercayaan diri peserta didik untuk

berperan dalam menghadapi masalah.
b. Kelemahan

31Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang
Kreatif dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.26-28
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1. Kemungkinan adanya peserta didik yang tidak menyenangi memainkan
peran tertentu.

2. Lebih menekankan terhadap masalah dari pada terhadap peran yang harus
dilakukan

3. Mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memerankan sesuatu
dalam kegiatan belajar itu.

4. Mungkin akan terjadi kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap peran
yang harus dilakukan.

5. Bermain peran terbatas pada beberapa situasi kegiatan belajar.32

C. Kajian Relevan (Penelitian Terdahulu)

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian

tindakan kelas (PTK) dengan menerapkan strategi role playing adalah:

1. Penelitian Nursamsi, 2012 IAIN Kendari. Meneliti upaya meningkatkan hasil

belajar kelas V melalui model pembelajaran role playing pada bidang studi

PAI di SDN 1 Punggaluku, Kecamatan Abuki, Konawe Selatan menunjukan

jika hasil belajar siswa ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan

nilai evaluasi siswa setiap siklus. Pada siklus I siswa memperoleh hasil

belajar secara klasikal sebesar 61,11 persen, dengan hasil belajar tersebut

siswa belum dianggap berhasil, karena belum mencapai indikator yang telah

ditentukan. Kemudian dilanjutkan pada proses tindakan siklus dua yang

memperoleh hasil belajar secara klasikal sebesar 88,89 persen, yakni siswa

memperoleh nilai minimal sebanyak 16 orang dari 18 siswa yang menjadi

subjek penelitian ini.33

32Sudjana, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif, (Bandung: Falah Production,
2005), h. 136

33Nursamsi, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kelas V Melalui Model Pembelajaran
Role Playing Pada Bidang Studi PAI Di SDN 1 Punggaluku Kecamatan Abuki Konawe Selatan,
Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, 2012
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2. Penelitian Siti Hajar, 2018, IAIN Kendari. Meneliti tentang penerapan

metode role playing melalui audio visual untuk meningkatkan hasil belajar

PAI di SMKN 1 Kendari bahwa aktivitas siswa dan guru dalam kategori baik

dan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil penelitian mi menunjukkan bahwa

aktivitas siswa dan guru berada pada kategori baik. Peningkatan aktivitas

belajar siswa pada siklus I sebesar 79,16% dan meningkat menjadi 95,83%

pada siklus II. Sedangkan aktivitas guru pada siklus I sebesar 69,53%, dan

meningkat menjadi 87,5% pada siklus II. Adapun nilai rata-rata pra siklus

68,55 dan ketuntasan hasil belajar mencapai 52,77% dan setelah tindakan

siklus I hasil ketuntasan belajar siswa menjadi 63,88% dengan nilai rata-rata

72,22, ketuntasan belajar setelah siklus II menjadi 83,33% dengan nilai rata-

rata 79,23, adapun peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus I sebesar

21,05, kemudian penigkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus II sebesar

57,91 dan siklus I ke siklus II meningkat sebesar 30,44.34

3. Fitriana Eliska, 2018, UIN Raden Intan, Lampung. Meneliti tentang pengaruh

metode role playing terhadap hasil belajar IPS kelas V di MI Al-Khairiyah

Kangkung Bandar Lampung menunjukan bahwa ada pengaruh yang

signifikan strategi pembelajaran Role Playing (Bermain Peran) terhadap hasil

belajar peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata N-Gain

yang diperoleh kelas eksperimen sebesar 0,473 (interpretasi sedang) dan N-

Gain yang diperoleh kelas kontrol sebesar 0,255 (interpretasi rendah).

Berdasarkan hasilanalisis dan pengolahan data menggunakan uji-t diperoleh

34Siti Hajar, Penerapan Metode Role Playing Melalui Audio Visual Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar PAI Di SMKN 1 Kendari, Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Kendari, 2018
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thitung= 1,925 danttabel = 1,671 dengan taraf signifikasi 5%. Karena thitung> ttabel

maka Ha diterima dan Ho di tolak, hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh

yangsignifikan strategi pembelajaran Role Playing (Bermain Peran) terhadap

hasilbelajar peserta didik mata pelajaran IPS kelas V MI Al-Khairiyah

Kangkung, Bandar Lampung.35

Berdasarkan kajian relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat

beberapa perbedaan dan persamaan baik lokasi, objek, waktu, dan strategi

penelitian. Untuk perbedaan pada penelitian Nursamsi diterapkan pada mata

pelajaran PAI, sementara penelitian ini diterapkan pada mata pelajaran IPS.

Kemudian penelitian ini membahas keaktifan belajar, bukan hasil belajar.

Sedangkan persamaanya, sama-sama menggunakan role playing, dan

dilaksanakan di SD.

Kemudian perbedaan pada penelitian Siti Hajar, dia menggunakan audio

visual pada mata pelajaran PAI dilaksanakan di SMKN untuk meningkatkan hasil

belajar, sementara penelitian ini tidak menggunakan audio visual membahas

tentang mata pelajaran IPS dengan mengkaji keaktifan belajar yang dilaksanakan

di SD. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama menggunakan role playing.

Terakhir perbedaan pada penelitian Fitria Eriska, dia menekankan pada

hasil belajar yang dilaksanakan di MI, sementara penelitian membahas

meningkatkan keaktifan belajar yang di laksanakan di SD. Sedangkan

persamaanya adalah penggunaan strategi role playing.

35Fitriana Eliska, Pengaruh Metode Role PlayingTerhadap Hasil Belajar IPS Kelas V Di
MI Al-Khairiyah Kangkung Bandar, Skripsi:UIN Raden Intang Lampung, 2018
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D. Kerangka Pikir

Pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran umum yang wajib

dilaksanakan di tiap jenjang pendidikan SD dengan tujuan untuk memiliki

kemampuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala bentuk

interaksi manusia. Rendahnya kualitas pembelajaran IPS dipengaruhi oleh banyak

faktor, baik dari dalam maupun dari luar peserta didik.

Untuk meningkatkan partisipasi peserta didik sesuai dengan tuntutan

kurikulum dan meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar, perlu

digunakan strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses

pembelajaran. Ketika siswa aktif maka mereka akan mendominasi kegiatan

belajar. Salah satunya menggunakan strategi role playing (bermain peran) untuk

meningkatkan keaktifan belajar siswa.

Strategi role playing (bermain peran) ini dapat digunakan pada semua

mata pelajaran berdasarkan materi yang cocok dengan strategi tersebut, dan dapat

dipakai oleh semua tingkatan. Strategi ini juga menyebabkan timbulnya

keberanian menyatukan pendapat, meningkatkan kesadaran akan adanya

hubungan antara yang diperankan dengan masalah kehidupan masyarakat yang

memudakan mengingat materi pelajaran.
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Adapun bagan kerangka berfikir yang peneliti paparkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Alur Kerangka Pikir

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir diatas, maka dapat

dirumuskan hipotesis (dugaan sementara) jika penggunaan strategi role playing

dalam pembelajaran IPS dapat berjalan efektif dan efisien maka dapat diduga

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas IV SDN 11 Kendari Barat.

Kondisi
Awal

Model role
playing

Keaktifan belajar
IPS rendah

Guru belum
menerapkan
strategi role
playing

Mengikuti
pembelajaran
model role playing

Siswa memahami
pembelajaran IPS
dengan role
playing

Keaktifan

Melalui strategi role playing
diharapkan dapat
meningkatkan keaktifan
belajar

Kondisi Akhir


	8 BAB II.pdf

