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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Collaborative Learning 

1. Pengertian Collaborative Learning 

Menurut Elizabert E. Barkley dalam bukunya Collaborative Learning 

Techniques mengatakan berkolaborasi berarti bekerja bersama-sama dengan orang 

lain. Praktek pembelajaran kolaboratif berarti bekerja secara berpasangan atau 

dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. 

Pembelajaran kolaboratif berarti belajar melalui kerja kelompok, bukan belajar 

dalam kesendirian.3 

Nizar menyatakan bahwa Collaborative Learning adalah proses belajar 

kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, 

sikap, pendapat, kemampuan, dan ketrampilan yang dimilikinya, untuk secara 

bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Collaborative 

Learning dilandasi oleh pemikiran bahwa kegiatan belajar hendaknya mendorong 

dan membantu peserta didik dalam membangun pengetahuan sehingga mencapai 

pemahaman yang mendalam. Lebih lanjut, Fall menambahkan bahwa dengan 

belajar secara berkelompok, selain dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa, 

juga dapat meningkatkan dan mengembangkan cara berpikir kreatif. Hal ini terkait 

dengan peningkatan tanggung jawab peserta didik dalam belajar secara 

berkelompok sehingga dapat menciptakan seseorang yang berpikir kreatif. 4 

                                                             
3 Elizabert E. Barkley, K. Patricia Cross, Clarie Howell Major, Collaborative Learning 

Techniques (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014) hal 04 cet III. 
4 http://Motamatika.blogspot.com/2012/11.Pengertian-Collaborative-Learning/Sundo-

nurboyo/17/11/2012.html  di unduh pada  tanggal 01 Mei 2015.    

http://motamatika.blogspot.com/2012/11.Pengertian-Collaborative-Learning/Sundo-nurboyo/17/11/2012.html
http://motamatika.blogspot.com/2012/11.Pengertian-Collaborative-Learning/Sundo-nurboyo/17/11/2012.html
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Collaborative Learning didasarkan pada epistimologis yang berbeda dan 

berasal dari konstruktivisme sosial. Matthews memotret esensi filosofis yang 

mendasari pembelajaran kolaboratif dengan menyatakan “Collaborative Learning 

bisa berlangsung apabila pendidik dan peserta didik bekerja sama menciptakan 

pengetahuan”. Collaborative Learning adalah paedagogi yang pusat letaknya 

dalam asumsi bahwa manusia selalu menciptakan makna bersama dan proses 

tersebut selalu memperkaya dan memperluas wawasan mereka.5  

Gunawan lebih menspesifikkan gambaran tentang  proses belajar secara 

kolaborasi atau Collaborative Learning. Menurutnya, penekanan Collaborative 

Learning bukan hanya sekadar bekerja sama dalam suatu kelompok tetapi lebih 

kepada suatu proses pembelajaran yang melibatkan proses komunikasi secara utuh 

dan adil didalam kelas. Menurut Kemp, Collaborative Learning itu meliputi 

kemampuan sosial dan kemampuan pembelajaran. Ini menggabungkan 3 konsep, 

yaitu tanggung jawab individu (individual accountability), keuntungan kelompok 

(group benefit), dan pencapaian kesuksesan yang sama (equal achievement of 

success). “Tujuan dari Collaborative Learning adalah meningkatkan interaksi 

siswa dalam memahami suatu tugas serta siswa mampu mengeksplorasikan apa-

apa saja yang ada dalam pikirannya”.6 Barkley, Cross dan Major menjelaskan 

bahwa di dalam  pembelajaran kolaboratif, diterapkan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok belajar yang setiap anggota kelompok 

tersebut harus bekerja sama secara aktif untuk meraih tujuan yang telah ditentukan 

dalam sebuah kegiatan dengan struktur tertentu sehingga terjadi proses 

                                                             
5 Elizabert E. Barkley, Dkk, Collaborative Learning Techniques ,  op. Cit., 2014, hal 8. 
6 Ibid., hal 9. 
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pembelajaran yang penuh makna. Langkah-langkah dalam penerapan metode 

pembelajaran kolaboratif menurut Barkley, Cross dan Major  terdiri dari lima 

langkah, yaitu a) mengorientasikan siswa; b) membentuk kelompok belajar; c) 

menyusun tugas pembelajaran; d) memfasilitasi kolaborasi siswa; dan e) memberi 

nilai dan mengevaluasi pembelajaran kolaboratif yang telah dilaksanakan. 

Gokhale mendefinisikan bahwa “Collaborative Learning” mengacu pada metode 

pengajaran dimana siswa dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat 

kecakapannya, bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan 

bersama. Sedangkan menurut Keohane berpendapat bahwa kolaborasi adalah 

bekerja bersama dengan yang lain, bekerja dalam satu team, dan didalamnya 

bercampur didalam satu kelompok menuju keberhasilan bersama.7 

Beberapa pendapat para ahli diatas peneliti mengambil kesimpulan 

pengertian Collaborative Learning ialah suatu model pembelajaran yang 

membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan membentuk siswa 

dalam satu kelompok untuk bekerja sama memecahkan masalah dalam mencapai 

tujuan pembelajaran dengan kecakapan yang bervariasi serta para siswa mampu 

mengaktualisasikan pemikirannya.  

Belajar kolaborasi digambarkan sebagai suatu model pengajaran yang 

mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai 

tujuan yang sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan Collaborative 

Learning, para siswa bekerja sama menyelesaikan masalah yang sama, dan bukan 

secara individual menyelesaikan bagian-bagian yang terpisah dari masalah 

                                                             
7 http://Jurnal-skripsi.blogspot.com/2013 di unduh pada tanggal 23 April 2015. 

http://jurnal-skripsi.blogspot.com/2013
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tersebut. Dengan demikian, selama berkolaborasi para siswa bekerja sama 

membangun pemahaman dan konsep yang sama menyelesaikan setiap bagian dari 

masalah atau tugas tersebut.   

Model pembelajaran kolaboratif dipandang sebagai proses membangun 

dan mempertahankan konsepsi yang sama tentang suatu masalah. Dari sudut 

pandang ini, model belajar kolaboratif menjadi efisien karena para anggota 

kelompok belajar dituntut untuk berfikir secara interaktif. Proses pembelajaran 

yang menerapkan model kolaboratif, guru membagi otoritas dengan siswa dalam 

berbagai cara khusus guru mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan 

mereka, menghormati rekan kerjanya dan memfokuskan diri pada pemahaman 

tingkat tinggi.8 

Peran guru dalam model pembelajaran kolaboratif adalah sebagai 

mediator. Guru menghubungkan informasi baru terhadap pengalaman siswa 

dengan proses belajar di bidang lain, membantu siswa menentukan apa yang harus 

dilakukan jika siswa mengalami kesulitan dan membantu mereka belajar tentang 

bagaimana caranya belajar. Lebih dari itu, guru sebagai mediator harus 

menyesuaikan tingkat informasi siswa dan mendorong agar siswa memaksimalkan 

kemampuannya agar bertanggung jawab atas proses belajar mengajar selanjutnya. 

Sebagai mediator guru menjalani tiga peran, yaitu berfungsi sebagai fasilitator, 

model dan pelatih. Sebagai fasilitator guru menciptakan lingkungan dan 

kreativitas yang kaya guna membantu siswa membangun pengetahuannya. Dalam 

rangka menjalankan peran ini, ada tiga hal pula yang harus dikerjakan. Pertama, 

                                                             
8 Elizabert E. Barkley, Dkk, Collaborative Learning Techniques,  op. Cit., 2014,  hal 8. 
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mengatur lingkungan fisik termasuk pengaturan tata letak perabot dalam ruangan 

serta persediaan berbagai sumber daya dan peralatan yang dapat membantu proses 

belajar mengajar siswa. Kedua, menyediakan lingkungan sosial yang mendukung 

proses belajar siswa, seperti mengelompokkan siswa dan mengajak siswa 

mengembangkan struktur sosial yang mendorong munculnya perilaku yang sesuai 

untuk berkolaborasi antar siswa, ketiga, guru memberikan tugas untuk 

merangsang munculnya interaksi antar siswa dengan lingkungan fisik serta sosial 

di sekitarnya. Dalam hal ini, guru harus mampu memotivasi anak.  

Peran guru sebagai model dapat diwujudkan dengan cara membagi pikiran 

tentang suatu hal (thinking aloud) atau menunjukkan pada siswa tentang 

bagaimana melakukan sesuatu secara bertahap (demonstrasi) . Di samping itu juga 

menunjukkan pada siswa bagaimana cara berpikir sewaktu melalui situasi 

kelompok yang sulit dan melalui masalah komunikasi yang sama pentingnya 

dengan mencontohkan bagaimana cara membuat perencanaan, memonitor 

penyelesaian tugas dan mengukur apa yang sudah dipelajari. Peran guru sebagai 

pelatih mempunyai prinsip utama yaitu menyediakan bantuan secukupnya pada 

saat siswa membutuhkan sehingga siswa tetap memegang tanggung jawab atas 

proses belajar mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan memberikan petunjuk 

umpan balik, dan mengarahkan kembali usaha siswa serta membantu mereka 

menggunakan strategi tertentu.  

Salah satu ciri penting dari kelas yang menerapkan model pembelajaran 

kolaboratif adalah siswa tidak dikotak-kotakan berdasarkan kemampuan, minat, 

ataupun karakteristiknya dan mengurangi kesempatan siswa untuk belajar 
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bersama siswa lain. Dengan demikian, semua siswa dapat belajar dari siswa 

lainnya dan tidak ada siswa yang tidak mempunyai kesempatan untuk 

memberikan masukan dan menghargai masukan yang diberikan orang lain.9 

Secara rinci model collaborative learning digambarkan sebagai berikut, 

pada saat kolaboratif dilaksanakan semua siswa akan aktif. Siswa akan saling 

komunikasi secara alami dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 

siswa. Pada peleksanaan collaborative learning guru akan berbuat rancangan 

skenario agar siswa yang satu dengan yang lainnya bisa bekerja bersama. Suatu 

kelompok yang sudah ditentukan oleh guru akan difasilitasi agar anak dapat 

bekerja sama/berkolaborasi. Contohnya untuk membuat siswa dapat bekerja sama 

dan berkomunikasi satu sama lain dalam suatu kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa guru seharusnya menyiapkan sebuah permainan (dalam hal ini permainan 

mencari gambar) dengan harapan semua siswa aktif. Dengan komunikasi aktif 

antara siswa akan terjalin hubungan yang baik dan saling menghargai, karena 

kerja kelompok bukan tugas individu melainkan tugas bersama. Hal tersebut akan 

merangsang untuk bekerja sama, dan dalam kondisi seperti ini guru hanya 

mengamati cara kerja siswa serta cara berkomunikasinya dengan menjadi 

pembanding saat siswa memerlukan bantuan. 

Kolaborasi dalam sebuah mata pelajaran, seorang guru memberikan tugas 

secara kelompok dengan tujuan yang sama. Setiap siswa dalam kelompok saling 

berkolaborasi dengan membagi pengalaman. Dari pengalaman yang dimiliki oleh 

masing-masing kelompok, disimpulkan secara bersama, dalam hal ini guru 

                                                             
9 Ibid., hal 14.  
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berperan sebagai pembimbing dan membagi tugas supaya diskusi kelompok bisa 

berjalan dengan baik dengan sesuai yang direncanakan. Proses pembelajaran  

yang menggunakan model pembelajaran kolaboratif, situasi yang terjadi adalah 

pengetahuan yang terbagi antara guru dan siswa, dengan kata lain baik guru 

maupun siswa dipandang sebagai sumber informasi. Situasi ini jelas berbeda 

dengan situasi yang umumnya terjadi dalam kelas tradisional. Kelas tradisional 

guru dipandang sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan yang 

mengalir satu arah dari guru ke murid atau semua pembelajaran berpusat pada 

guru. Agar mencapai tujuan yang efektif, seorang guru perlu menciptakan 

berbagai cara mengajar yang sesuai dengan mata pelajaran sehingga dapat 

berjalan efektif. 10 

Kolaboratif didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai proses belajar siswa 

sebagai berikut: 

a. Belajar itu aktif dan konstruktif 

Siswa harus terlibat secara aktif untuk mempelajari bahan baru pelajaran, 

dengan bahan itu, siswa perlu mengintegrasikan bahan baru ini dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Siswa membangun makna atau 

mencipta sesuatu yang baru yang terkait dengan bahan pelajaran. 

b. Belajar itu bergantung konteks 

Kegiatan pembelajaran menghadapkan siswa pada tugas atau masalah 

menantang yang terkait dengan konteks yang sudah dikenal siswa. Siswa terlibat 

langsung dalam penyelesaian tugas atau pemecahan masalah itu. 

                                                             
10 http://.ModelPembelajaranKolaborasi/Guraru.html 13 September diposkan oleh 

Sukasmo diunduh pada tanggal 07 Januari 2016. 

 

http://.modelpembelajarankolaborasi/Guraru.html
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c. Siswa itu beraneka latar belakang 

Para siswa mempunyai perbedaan dalam banyak hal, seperti latar 

belakang, gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan-perbedaan itu diakui 

dan diterima dalam kegiatan kerjasama, dan bahkan diperlukan untuk 

meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar. 

d. Belajar itu bersifat sosial 

Proses belajar merupakan proses interaksi sosial yang di dalamnya siswa 

membangun makna yang diterima bersama. 

 

Lebih jauh, Nelson mengusulkan lingkungan pembelajaran kolaboratif  

dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Melibatkan siswa dalam ajang pertukaran gagasan dan informasi. 

b. Memungkinkan siswa mengeksplorasi gagasan dan mencobakan berbagai 

pendekatan dalam pengerjaan tugas. 

c. Menata-ulang kurikulum serta menyesuaikan keadaan sekitar dan suasana 

kelas untuk mendukung kerja kelompok. 

d. Menyediakan cukup waktu, ruang, dan sumber untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan belajar bersama. 

e. Menyediakan sebanyak mungkin proses belajar yang bertolak dari 

kegiatan pemecahan masalah atau penyelesaian proyek. 

 

2. Tujuan Collaborative Learning  

Elizabert E. Barkley dkk mengatakan bahwa tujuan dari pembelajaran 

kolaboratif adalah membangun pribadi yang otonom dan pandai 

mengaktualisasikan pemikirannya.11 Sedangkan menurut Sukasmo kolaborasi 

bertujuan agar siswa dapat membangun pengetahuannya melalui dialog, saling 

membagi informasi sesama siswa dan guru, sehingga siswa dapat meningkatkan 

                                                             
11  Elizabert E. Barkley, Dkk, Collaborative Learning Techniques,  op. cit, 2014, hal 9. 
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kemampuan mental pada tingkat tinggi. Model ini bisa digunakan pada setiap 

mata pelajaran terutama yang mungkin berkembang sharing of information di 

antara siswa. Belajar kolaborasi digambarkan sebagai suatu model pengajaran 

yang mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

mencapai tujuan yang sama.12 Adapun tujuan dari pembelajaran kolaboratif 

menurut Kurniawan Budi Raharjo adalah sebagai berikut : 13 

a. Memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di 

antara para siswa. 

b. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

kontekstual, terintegrasi, dan bersuasana kerjasama. 

c. Menghargai pentingnya keaslian, kontribusi, dan pengalaman siswa dalam 

kaitannya dengan bahan pelajaran dan proses belajar. 

d. Memberi kesempatan kepada siswa menjadi partisipan aktif dalam proses 

belajar. 

e. Mengembangkan berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah. 

f. Mendorong eksplorasi bahan pelajaran yang melibatkan bermacam-macam 

sudut pandang. 

g. Menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses belajar. 

h. Menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai 

di antara para siswa, dan di antara siswa dan guru. 

i. Membangun semangat belajar sepanjang hayat. 

 

Berdasarkan pendapat diatas peneliti menyimpulkan tujuan collaborative 

learning yakni untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan siswa agar 

siswa pandai dalam mengaktualisasikan pemikirannya dan meningkatkan 

kemampuan mentalnya sehingga siswa dapat aktif bekerja sama dalam kelompok 

sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

 

 

                                                             
12 http://ModelPembelajaranKolaborasi/Guraru.html 13 September diposkan oleh 

Sukasmo, diunduh pada tanggal 07 Januari 2016. 
13 http://Model-Pembelajaran-Kolaborati-Perpus-Kecilku.htm di unduh pada tanggal 05 

Juni 2015. 

http://modelpembelajarankolaborasi/Guraru.html
http://model-pembelajaran-kolaborati-perpus-kecilku.htm/
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3. Kelebihan dan Kekurangan Collaborative Learning 

a. Kelebihan Model Collaborative Learning 

Di bawah ini akan diuraikan mengenai kelebihan Model Collaborative 

Learning menurut Barkley dalam Morgi Dayana sebagai berikut:14 

1) Siswa belajar bermusyawarah 

2) Siswa belajar menghargai pendapat orang lain 

3) Dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional 

4) Dapat memupuk rasa kerja sama 

5) Adanya persaingan yang sehat, dalam  

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa dengan model 

Collaborative Learning dapat merangsang kreatifitas siswa, mengembangkan 

sikap, memperluas wawasan siswa, menanamkan kerjasama dan toleransi 

terhadap pendapat orang lain, mendorong siswa saling belajar dalam kerja 

kelompok, dan membiasakan koreksi diri atas kesalahannya. 

 

b. Kelemahan Model Collaborative Learning 

Alwasilah menjelaskan beberapa kelemahan dari model Collaborative 

Learning sebagai berikut: 15 

1) Memerlukan pengawasan yang baik dari guru, karena jika tidak 

dilakukan pengawasan yang baik, maka proses kolaborasi tidak akan 

efektif. 

2) Ada kecenderungan untuk saling mencontoh pekerjaan orang lain. 

3) Memakan waktu yang cukup lama, karena itu harus dilakukan dengan 

penuh kesabaran. 

4) Sulitnya mendapatkan teman yang dapat bekerjasama. 

 

                                                             
14 Morgi, Dayana, Pengaruh Aktivitas Pembelajaran Dengan Metode Collaborative 

Learning Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak, Jurnal Penelitian Universitas 

Lampung, Tahun 2015. Hal 7 

15 Cheader Al-wasilah, Pokoknya Menulis, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2007) hal  

25. 
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 Berdasarkan uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa kelemahan 

model Collaborative Learning yaitu memakan waktu yang cukup lama dan 

memerlukan pengawasan yang baik dari guru. 

 

4. Langkah-Langkah Model Collaborative Learning 

Berikut ini langkah-langkah model Collaborative Learning: 16 

a. Membagi kelompok 

b. Setiap kelompok diberikan bahan materi 

c. Menjelaskan materi pembelajaran 

d. Setiap kelompok di berikan LKS 

e. Semua siswa dalam kelompok, membaca, diskusi, dan menulis 

f. Kelompok kolaboratif bekerja sama mengidentifikasi, menganalisis, dan 

memformulasikan jawaban-jawaban tugasatau masalah yang terdapat 

diLKS 

g. Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, dan 

setiap kelompok menuliskan laporan secara lengkap. 

h. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak  (selanjutnya diupayakan 

agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk melakukan presentasi 

hasil diskusi kelompok kolaboratifnya didepan kelas, siswa pada 

kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi 

tersebut, dan menanggapi. Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-

30 menit. 

i. Masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif membuat laporan hasil 

diskusi yang akan dikumpulkan  

j. Laporan siswa dikoreksi dan di komentari, dinilai, dan dikembalikan 

kepada pertemuan berikutnya dijelaskan/didiskusikan  

k. Menyimpulkan pembelajaran. 

 

B. Permainan  Mencari Gambar  

Menurut Romlah permainan adalah cara belajar yang menyenangkan 

karena dengan bermain anak-anak belajar sesuatu tanpa mempelajarinya. Apa 

                                                             
16 Dimodifikasi dari http://Model-Pembelajaran-Kolaborasi-Collaborative-Learning-

Kuniawan-budi-raharjo/27/05/2013.html di unduh pada tanggal 24 Maret 2015. 

http://model-pembelajaran-kolaborasi-collaborative-learning-kuniawan-budi-raharjo/27/05/2013.html
http://model-pembelajaran-kolaborasi-collaborative-learning-kuniawan-budi-raharjo/27/05/2013.html
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yang dipelajarinya disimpan dalam pikirannya dan akan dipadukan menjadi satu 

kesatuan dengan pengalaman-pengalaman lain yang kadang tanpa disadari.17     

 

Bermain bukan hanya merupakan cara unik anak untuk belajar mengenal 

dunianya, tetapi juga cara mereka untuk belajar tentang diri sendiri dan bagaimana 

mereka menempatkan diri dalam dunianya, mengembangkan pengetahuan dan 

memperdalam pemahaman mereka melalui siklus belajar yang berulang-ulang. 

Bermain aktif juga mendorong pemaknaan akan suatu konsep secara personal. 

Anak akan lebih mudah mengingat situasi, ide, dan keterampilan yang dianggap 

relevan dengan kondisi dan keadaan mereka. Kegiatan belajar berbasis permainan 

juga memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari berbagai 

keterampilan serta mengembangkan perasaan kompeten dan percaya diri.18 

Bermain bebas anak dapat mengembangkan kreativitasnya dan mencoba 

berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam 

permainan. Dengan demikian, mereka meningkatkan kemampuan perencanaan, 

berpikir logis, memahami hubungan sebab-akibat, dan pemecahan masalah yang 

merupakan keterampilan penting dalam kehidupan nyata. Di samping itu, bermain 

dengan teman sebaya atau orang lain juga dapat memperkaya kosa kata dan 

keterampilan berkomunikasi anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Proses 

belajar pada anak dilakukan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. 

Dalam dunia anak-anak terdapat berbagai jenis alat permainan. Untuk merangsang 

kecerdasan ana, sebaiknya anak bermain dengan alat permainan yang 

                                                             
17 Tatiek Romlah, Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok, (Malang: Universitas Malang, 

2001) hal 118. 
18http://PenerapanSistem“BermainSambilBelajar,BelajarSerayaBermain_CatatanAnakDes

a.html diposkan oleh Admin tahun 2011, diunduh pada tanggal 17 Januari 2016. 

http://penerapansistem/
http://penerapansistem/
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mengandung nilai-nilai edukatif (Pendidikan), dan aman jika digunakan untuk 

bermain. 

Salah satu permainan yang bernilai edukatif adalah permainan mencari 

gambar atau yang kerap dipanggil dalam dunia anak adalah puzzle. Permainan 

mencari gambar selain menyenangkan juga meningkatkan keterampilan anak. 

Permainan mencari gambar merupakan permainan yang membutuhkan kesabaran 

dan ketekunan anak dalam merangkainya. Dengan terbiasa bermain permainan 

mencari gambar, lambat laun mental anak juga akan terbiasa untuk bersikap 

tenang, tekun dan sabar dalam menyelesaikan sesuatu. Kepuasan yang didapat 

setelah menyelesaikan permainan mencari gambar pun merupakan salah satu 

pembangkit motivasi untuk mencoba hal-hal yang baru baginya. 

 

1. Kelebihan Permainan Mencari Gambar  

Dibawah ini ada beberapa kelebihan permainan mencari gambar bagi 

siswa yakni: 19 

a. Meningkatkan motorik halus  

Keterampilan motorik halus (Fine motor skill) berkaitan dengan 

kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan dan 

jari-jari tangan. 

b. Meningkatkan keterampilan kognitif  

Keterampilan kognitif skill berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan 

memecahkan masalah.  

                                                             
19 http://Ibudananak.com/manfaatbermainfuzzle diunduh pada tanggal 17 Januari 2016. 

http://ibudananak.com/manfaatbermainfuzzle
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c. Meningkatkan keterampilan sosial   

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. Permainan mencari gambar dapat dimainkan secara perorangan 

namun Permainan mencari gambar juga dapat pula dimainkan secara 

kelompok permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara kelompok 

akan meningkatkan interaksi sosial anak.  dalam kelompok akan saling 

menghargai, saling menghargai, saling membantu dan berdiskusi satu 

sama lain.  

d. Melatih kesabaran  

Permainan mencari gambar membutuhkan ketekunan kesabaran dan 

memerlukan waktu untukn berfikir dalam menyelesaikan tantangan.  

e. Memperluas pengetahuan  

Anak akan belajar banyak hal warna, bentuk, angka, huruf dan lain-lain. 

Pengetahuan akan diperoleh dari cara ini biasanya mengesankan bagi anak 

dibandingkan dengan menghafal sehingga anak dapat belajar suatu konsep 

pembelajaran.  

 

Peneliti menyimpulkan bahwa kelebihan permainan mencari gambar yakni 

dapat meningkatkan kreatifitas dan aktifitas belajar siswa, sehingga proses 

pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan yang dimana suasana belajar 

seperti itu dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan 

orang lain sehingga pengetahuan baru dapat diperoleh melalui permainan mencari 
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gambar yang dilakukan secara berkelompok yang dapat membuat siswa akan 

saling menghargai dan saling membantu. 

 

2. Langkah – Langkah Permainan Mencari Gambar 

Adapun langkah-langkah permainan mencari gambar adalah sebagai 

berikut:  

a. Menyiapkan potongan-potongan gambar 

b. Mengacak gambar 

c. Membagikan gambar yang sudah teracak kesetiap kelompok 

d. Mencari gambar yang teracak sesuai intruksi 

e. Mengisi LKS sesuai petunjuk guru  

 

3. Keterkaitan antara Model Collaborative Learning dan Permainan 

Mencari Gambar 

Pada proses pembelajaran di kelas seorang guru dituntut untuk kreatif dan 

inovatif agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. Saat ini banyak pembelajaran yang kenal salah satunya 

ialah model collaborative learning. Model collaborative learning ini jika 

diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan aktifitas bahkan 

hasil belajar siswa. Model pembelajaran collaborative learning bisa diterapkan di 

semua mata pelajaran. collaborative learning tidak hanya menekankan pada 

belajar kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama akan tetapi 

collaborative learning menekankan bagaimana siswa mampu mengekplorasikan 

pemikirannya.  

Proses pembelajaran kelompok tidaklah asing dilingkungan para peserta 

didik. Bahkan pembelajaran kelompok terkadang para peserta didik sering merasa 
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jenuh, dan lain-lain. Proses pembelajaran collaborative learning akan terasa 

menyenangkan bagi siswa jika dimasukkan unsur permainan, karena melalui 

permainan siswa akan lebih aktif dalam berkerja sama dengan teman 

kelompoknya dan dapat menciptakan suasana belajar baru yang menyenangkan. 

menurut Elizabeth B Hurlock, bermain bersama teman kelompok sangatlah 

menyenangkan dibandingkan bermain sendirian.20  

Unsur permainan dalam pembelajaran kelompok dapat menjadi suntikan 

motivasi belajar bagi para peserta didik untuk lebih semangat dalam belajar dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dengan sendirinya para siswa 

mampu mengekplorasikan apa yang ada dalam pikirannya. Adapun materi yang 

terkait dengan penelitian ini adalah lebih kepada unsur pelajaran fisika, pada 

materi fisika tersebut memerlukan gambar sebagai media untuk memudahkan para 

siswa memahami materi yang diajarkan. Agar pembelajaran kolaboratif lebih 

menyenangkan dan siswa lebih mudah memahami pembelajaran maka peneliti 

memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran tersebut. Kita ketahui 

bersama bahwa pelajaran fisika tidaklah mudah dipahami bagi para peserta didik 

terutama di sekolah dasar, meskipun untuk pemikiran orang dewasa sangatlah 

sederhana tetapi sangat sukar dipahami bagi para peserta didik. Maka hal tersebut 

menjadi landasan peneliti memasukkan unsur permainan dalam model 

collaborative learning.  

 

 

                                                             
20 Elizabeth B Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga) Edisi 5, hal 122. 
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C. Aktivitas  

1. Pengertian Aktivitas  

Aktifitas belajar menurut Ahmad Rohani HM adalah suatu proses belajar 

menuju perubahan-perubahan tingkah laku dan kecakapan siswa. Maka dalam 

proses pembelajaran perlu adanya aktifitas, sebab prinsip pembelajaran adalah 

berbuat, sedangkan berbuat dalam belajar itu mencerminkan aktifitas siswa. Tidak 

akan ada belajar kalau tidak adanya aktifitas.21 Menurut Mulyono Abdurrahman, 

aktifitas belajar adalah kemampuan aktifitas yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. 22 

Aktifitas belajar menurut Bloom dalam Harun Rasyid Mansyur mencakup 

peringkat dan tipe prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Andersan 

sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal 

dari berfikir, berbuat dan berperasaan. Tipikal berfikir berkaitan dengan ranah 

kognitif, tipikal berbuat berkaiatan dengan ranah psikomotorik dan tipikal 

perasaan berkaitan dengan ranah afektif.23 Menurut Sardiman, yang dimaksud 

aktivitas belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan pembelajaran, kedua aktivitas tersebut harus saling menunjang agar 

diperoleh hasil yang maksimal.24 

                                                             
21 Ahmad Rohani, HM, Pengelolaan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hal 

23. 
22 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2003) Hal 23, Cet ke-2 
23 Harun Rasyid Mansyur, Penilaian Hasil Belajar, (Bandung: CV Wacana Prima, 2008) 

Hal 13. 
24 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001) hal 224. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang ditandai dengan perubahan 

tingkah laku dan kecakapan siswa. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya 

sendiri tentang pembelajaran IPA dengan bantuan guru. 

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimum. Ketika peserta didik pasif, atau hanya menerima 

dari guru, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. 

Oleh sebab itu, diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi 

yang baru saja diterima dari guru. Belajar aktif adalah salah satu cara untuk 

mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Mengapa 

demikian? Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan 

adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. Belajar yang hanya 

mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan, padahal 

hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. 

Pembelajaran yang dipenuhi dengan adanya aktivitas, maka dapat 

mempertinggi interaksi antar siswa dengan guru, maupun dengan siswa itu 

sendiri. Aktifitas dapat menimbulkan suasana yang segar, kondusif karena 

masing-masing siswa akan mengunakan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktiftas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran akan menimbulkan 

keterampilan dan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik. Dalam proses 
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pembelajaran juga guru hendaknya menciptakan suasana belajar, agar 

menciptakan: 

a. Peserta didik aktif bertanya 

b. Mempertanyakan, dan 

c. Mengemukakan gagasan25 

Kenyataan disekolah sering dijumpai hanya guru sendiri yang aktif 

sedangkan siswa tidak didorong atau tidak di berikan kesempatan untuk 

beraktivitas. Betapa sangat pentingnya aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran karena dengan adanya aktivitas belajar tersebut maka proses 

pembelajaran yang dilakkan oleh pendidik dan peserta didik akan menjadi lebih 

aktif.  

 

2. Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut Paul D. Deirich dalam Hamalik menyatakan bahwa indikator 

keaktifan belajar siswa berdasarkan jenis aktifitasnya dalam proses pembelajaran 

yaitu sebagai berikut:26  

a. Kegiatan visual (visual activites), yaitu membaca, memperhatikan gambar, 

mengamati, demonstrasi  atau mengamati pekerjaan orang lain  

b. Kegiatan lisan (oral activities) yaitu kemampuan menyatakan, 

merumuskan, diskusi, bertanya atau interupsi 

c. Kegiatan aktivitas mendengarkan (listening activities) yaitu mendengarkan 

menyajian bahan, diskusi, atau mendengarkan percakapan 

d. Kegiatan aktivitas menulis (writing activities) yaitu menulis cerita, 

mengerjakan soal, menyusun laporan, atau mengisi angket. 

e. Kegiatan menggambar (drawing activities) yaitu menulis, membuat grafik, 

pola atau gambar 

                                                             
25 Hartono, PAIKEM Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(Pekanbaru: Zanafa, 2008) hal 11. 
26 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara 2007 ) hal  30. 
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f. Kegiatan emosional (emotional activities) yaitu melakukan percobaan 

memilih alat-alat atau membuat model 

g. Kegiatan mental yaitu mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

melihat hubungan-hubungan atau membuat keputusan 

 

Adapun indikator aktivitas belajar menurut Djamarah antara lain adalah: 27   

a. Mendengarkan 

b. Memandang 

c. Meraba, membau, dan mencicipi/mengecap 

d. Menulis atau mencatat 

e. Membaca 

f. Membuat ikhtisar atau ringkasan 

g. Mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan 

h. Menyusun paper atau kertas keja 

i. Mengingat 

j. Berfikir 

k. Latihan atau praktek.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pada diri 

seseorang, menurut Ngalim Purwanto terdiri atas dua bagian, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Secara rinci kedua faktor tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 28 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri individu 

yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek psikologis (psikhis). 

 

 

 

                                                             
27 Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal 
28 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2004) hal 107. 
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1) Aspek Fisik (Fisiologis) 

Orang yang belajar membutuhkan fisik yang sehat. Fisik yang sehat akan 

mempengaruhi seluruh jaringan tubuh sehingga aktivitas belajar tidak rendah. 

Keadaan sakit pada fisik/tubuh mengakibatkan cepat lemah, kurang bersemangat, 

mudah pusing dan sebagainyi. Oleh karena itu agar seseorang dapat belajar 

dengan baik maka harus mengusahakan kesehatan dirinya. 

2) Aspek Psikis (Psikologis) 

Menurut Sardiman A.M, sedikitnya ada delapan faktor psikologis yang 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Faktor-faktor itu 

adalah perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berfikir, bakat dan 

motif.29 Menurut Mulyasa ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk 

membangkitkan aktivitas belajar peserta didik antara lain:30 

b) Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya 

menarik, dan berguna bagi dirinya. 

c) Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan 

kepada peserta didik sehingga mereka mengetahui tujuan belajar. 

Peserta didik juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan. 

d) Peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi, dan hasil 

belajarnya. 

e) Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun 

sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. 

f) Manfaatkan sikap, cita-cita, rasa ingin tahu, dan ambisi peserta didik. 

g) Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didik, 

misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap 

sekolah atau subjek tertentu. 

h) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan jalan 

memperhatikan kondisi fisik, memberi aman, menunjukkan bahwa 

guru memperhatikan mereka, mengatur pengalaman belajar 

sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik pernah memperoleh 

kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar 

                                                             
29 Sardiman  AM,  Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Op.cit., hal  99. 
30 E.  Mulyasa, Menjadi  Guru  Profesional Menciptakan  Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal 176-177.  
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kearah keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai 

kepercayaan diri. 

 

Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru harus mampu 

mewujudkan proses pembelajaran dalam suasana kondusif. Tohirin 

mengemukakan ciri-ciri pembelajaran yang efektif antara lain: “Berpusat pada 

siswa, interaksi edukatif antara guru dengan siswa, suasana demokratis, variasi 

metode mengajar, guru profesional, bahan yang yang sesuai dan bermanfaat, 

lingkungan yang kondusif, dan sarana belajar yang menunjang”.31 

b. Faktor Eksternal 

Menurut Ngalim Purwanto, faktor eksternal terdiri atas: 32 

1) Keadaan keluarga  

2) Guru dan cara mengajar  

3) Alat-alat pelajaran 

4) Motivasi sosial, dan  

5) Lingkungan serta kesempatan.  

 

Untuk menarik keterlibatan siswa dalam pembelajaran guru harus 

membangun hubungan baik yaitu menjalin rasa simpati dan saling pengertian. 

Membina hubungan baik dapat mempermudah pengelolaan kelas yang baik. 

Keaktifan siswa merupakan hal penentu dalam keberhasilan pembelajaran di 

sekolah.33  

 

 

                                                             
31 Tohirin. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal 177-180. 
32  Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan  (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) hal 

28. 
33 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013) hal 145. 
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D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.34 Definisi hasil belajar 

menurut Muhibbin Syah yakni hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan 

pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan dapat diartikan terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap tidak sopan menjadi 

sopan dan sebagainya.35 Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimilikisiswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya.36  

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar. Hal belajar ini merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa 

untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan dapat 

dipahami siswa. Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan 

pembelajaran dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar. “Penilaian ini bertujuan 

                                                             
34  Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal 3-4. 
35 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. 

Rosdakarya, 2010), hal 90. 
36 Nana Sujana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal 18. 
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untuk melihat kemajuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah 

dipelajari dan ditetapkan.37  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti menarik 

kesimpulan hasil belajar ialah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melaksanakan 

proses pembelajaran hasil belajar tersebut di peroleh dari tes yang diberikan guru 

setelah proses pembelajaran dalam bentuk angka-angka. 

 

2. Aspek-Aspek Hasil Belajar 

Sistem pendidikan nasional atau rumusan pendidikan mempunyai 

beberapa tujuan baik tujuan kurikulumnya maupun tujuan instruksional. Penilaian 

hasil belajar menurut Benyamin Bloom dalam Zainal Arifin secara garis besar 

dibagi 3 ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. 38 

a. Ranah kognitif 

Pada ranah ini mempunyai beberapa tingkatan yaitu: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

2) Pemahaman (comprehension) 

3) Penerapan (application) 

4) Penguaian (analysis) 

5) Pemanduan (syntesis) 

6) Penilaian (evaluatif)  

 

Perubahan yang terjadi pada ranah kognitif ini terantung pada tingkat 

kedalaman belajar yang dialami oleh siswa. Dengan pengertian bahwa perubahan 

yang terjadi pada ranah diharapkan seorang siswa mampu melakukan pemecahan 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Aneka Cipta, 2009) 

hal 24. 
38 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal 21. 

. 
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terhadap masalah-masalah yang dihadapinya sesuai dengan bidang studi yang 

dihadapinya. 

b. Ranah afektif 

Adapun jenis kategori dalam ranah ini adalah sebagai hasil dari belajar 

yang mulai dari tingkat dasar sampai yang kompleks, yaitu: 39 

1) Menerima rangsangan (receving) 

2) Merespon rangsangan (responding) 

3) Menilai sesuatu (evoluing) 

4) Mengorganisasi nilai (organization) 

5) Menginternalisasikan (mewujudkan) 

 

Pada ranah afektif ini diharapkan siswa mampu lebih peka terhadap nilai 

dan etika yang berlaku, dalam bidang ilmunya perubahan yang terjadi cukup 

mendasar, maka siswa tidak hanya menerima dan memperhatikan saja. Melainkan 

mampu melakukan satu sistem nilai yang berlaku pada dalam bidang ilmunya. 

Pada tipe belajar ini tampak pada siswa berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai dan teman dikelas dan 

kebiasaan dilingkungan yang baik.  

c. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik ini erat sekali dengan ketrampilan yang bersifat 

kongkrit, walaupun demikian tidak terlepas dari kegiatan belajar yang bersifat 

mental (pengetahuan dan sikap). Dalam hal ini belajar merupakan tingkah laku 

yang nyata dan dapat dipahami.40 

 

                                                             
39 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Op. Cit.,  hal 23. 
40 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), hal 49 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto menyatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa (internal) dan faktor yang 

datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan (eksternel).41 

a. Faktor Internal yaitu:  

1) Jasmaniah (Kesehatan, cacat tubuh) 

2) Psikologis (Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan) 

3) Kelelahan 

b. Faktor Eksternal yaitu:  

1) Keluarga (Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

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

belakang kebudayaan) 

2) Sekolah (Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, aktivitas didalam kelas, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, tugas rumah) 

3) Masyarakat (Kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat). 

 

 

                                                             
41 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 

hal 54. 
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Djali menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

siswa dalam belajar antara lain:42 

a. Faktor Internal 

1) Kesehatan 

2) Minat dan motivasi 

3) Intelegensi 

4) Cara belajar 

b. Faktor Eksternal  

1) Keluarga  

2) Sekolah 

3) Masyarakat lingkungan 

4) Guru dan cara mengajar 

 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa diantaranya: 

a. Lingkungan, baik sosial maupun non sosial 

b. Fisiologis, meliputi keadaan jasmani dan keadaan fungsi jasmani 

c. Psikologis, terdiri dari kecerdasan, minat, motivasi, bakat, perhatian, 

ingatan, pengamatan, berfikir dan motif 

 

E. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Hakikat Ilmu Pendidikan Alam adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses 

ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujudnya sebagai 

produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, 

prinsip, dan teori yang berlaku secara universal.   

                                                             
42  Djaali, Psikologi Pendidikan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 99. 
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Menurut Abdullah Aly Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu 

pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara khusus, yaitu 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyusunan teori dan seterusnya saling kait 

mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain.43 IPA sendiri berasal dari 

kata sains yang berarti alam. Carin dan Sund dalam Puskur mendefinisikan IPA 

sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku untuk 

umun (universal) dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen.44 

Sedangkan menurut Abdullah, IPA merupakan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang satu 

dengan cara yang lain.45 

Pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa IPA merupakan 

pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan 

langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan didapatkan dari hasil 

eksperimen atau observasi yang bersifat umum sehingga akan terus di 

sempurnakan. 

 

 

 

                                                             
43 Abdullah Aly dan Eny Rahma, Ilmu Alamiah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal  
44 Depdiknas, Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA Terpadu. (Jakarta: Puskur, 

Balitbang , Depdiknas, 2007).  
45 Eneng Khoirunnisa, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Ipa Materi 

Siklus Air dengan Menerapkan Metode Pembelajaran Eksperimen Kelas V SDN Bunisari Semester 

II Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur Tahun Ajaran 2012/2013. (Skripsi: UIN 

Syarif Hidayatullah) hal 7. 
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2. Tujuan Pengajaran IPA di SD/MI 

Berdasarkan KTSP 2006 (kurikulum tingkat satuan pendidikan) mata 

pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut:46 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

3. Ruang Lingkup IPA 

Berdasarkan KTSP 2006 (kurikulum tingkat satuan pendidikan) ruang 

Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut:47 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

 

 

 

                                                             
46 Ibid., hal 9 
47 Ibid., hal 10 



50 
 

F. Penelitian Relevan 

Penelitian ini relevan dengan yang dilakukan oleh Rahmawati, Universitas 

Negeri Malang, Program Studi S1 PGSD, Tahun 2011 dengan judul “Penerapan 

Collaborative Learning Melalui Permainan Mencari Gambar Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas III SDN 

Cepokomulyo 2 Kepanjen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

Collaborative Learning Melalui Permainan Mencari Gambar dalam pembelajaran 

IPA mampu merubah cara belajar siswa dari menerima pengetahuan menjadi aktif 

membentuk pengetahuan sendiri melalui serangkaian tahapan pembelajaran, 

selain itu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Presentase 

ketuntasan aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 43,33%, dengan nilai rata-

rata 68,13 dan pada siklus II presentase meningkat menjadi 100%, dengan nilai 

rata-rata 85,03. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Presentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 63,33% dengan nilai rata-rata 

hasil belajar siswa 67,9 dan pada siklus II presentase meningkatan menjadi 80% 

dengan nilai rata-rata 73,55.48 Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah 

tempat yang dilakukan berbeda, kelas-pun berbeda. Sedangkan persamaan ialah 

penetapan siklus, dan faktor yang diteliti sama yakni hasil belajar dengan model 

yang sama.  

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh Antok 

Ariandi pada tahun 2012 dengan judul “Penerapan pembelajaran kolaboratif untuk 

                                                             
48 Rahmawati,  Penerapan Collaborative Learning Melalui Permainan Mencari Gambar 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas III SDN Cepokomulyo 2 

Kepanjen, (Skripsi: Malang:  Program Strata 1 Universitas Negeri Malang, Program Studi PGSD, 

2011) 
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meningkatkan prestasi belajar PAI materi thaharah siswa kelas IV SDN II 

Pandean Dongko Trenggalek dengan hasil penelitian menujukan adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas IV SDN II Pandean. Pada siklus pertama siswa tuntas mencapai 53% 

dengan nilai rata-rata 65,6 pada siklus kedua siswa tuntas mencapai 77% dengan 

nilai rata-rata 72,6 dan pada siklus ketiga siswa tuntas 95% dengan nilai rata-rata 

84,5.49 Adapun perbedaan dengan penelitian ini yakni faktor yang diteliti, materi 

pembelajaran, tempat penelitian, kelas penelitian dan penetapan siklus. Sedangkan 

persamaan dalam penelitian ini yakni model yang digunakan.   

Penelitian lain yang relevan yakni dilakukan oleh Urip Widodo Program 

Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

juli 2013 dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Kolaboratif untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas X Pada  Mata Pelajaran Membaca 

Gambar Sketsa di SMK Negeri 2 Klaten” pada tahun 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keaktifan ranah afektif siswa dalam proses pembelajaran 

pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dengan rata-rata persentase 

skor siswa, yaitu dari 72,63% di akhir siklus I menjadi 78,31% di akhir siklus II. 

Rata-rata persentase keaktifan ranah psikomotorik siswa juga meningkat, yaitu 

dari 75,81% di akhir siklus I menjadi 79,63% di akhir siklus II. Sementara itu, 

pada hasil tes prestasi belajar kognitif yang dilakukan di kegiatan pra siklus, 

siklus I dan siklus II, terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas dan jumlah siswa 

                                                             
49 Antok Ariandi, Penerapan Pembelajaran Kolaboratif Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar PAI Materi Thaharah Siswa Kelas IV SDN II Pandean Dongko Trenggalek, (Skripsi:  

Ponorogo, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo, 2012) 
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yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai rata-rata kelas pada 

pra siklus sebesar 7.1 kemudian  meningkat menjadi 7.8 pada siklus I dan 

meningkat lagi menjadi 8.2 pada siklus II. Jumlah siswa yang telah mencapai 

KKM pada pra siklus sebanyak 11 orang (34,38%), meningkat menjadi 20 orang 

(62,50%) pada siklus I dan meningkat kembali menjadi 28 orang (87,50%) pada 

siklus II.50 

Adapun perbedaan pada penelitian ini yakni faktor yang diteliti, tempat 

penelitian, jenjang pendidikan, sedangkan persamaan dalam penelitiaan ini yakni 

penerapan model pembelajaran dan penetapan siklus penelitian. 

 

G. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan keefektifan penelitian.51 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika ≥ 80% jumlah siswa dikelas yang diteliti 

telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hasil belajar. Nilai 

KKM hasil belajar siswa di tetapkan sebesar 70.52 Jika indikator kinerja penelitian 

belum tercapai, maka penelitian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya, 

sebaliknya jika indikator kinerja penelitian telah tercapai, maka penelitian ini 

tidak dilanjutkan lagi.  

  

                                                             
50 Urip Widodo, Penerapan Metode Pembelajaran Kolaboratif untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas X Pada  Mata Pelajaran Membaca Gambar Sketsa di SMK Negeri 2 

Klaten, (Skripsi: Yokyakarta: Program Strata 1, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) 
51 Sarwiji Suwandi. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah. 

(Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon, 2008) hal 70. 
52  Ketentuan SDN Tabanggele, Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). 

Karakteristik dari penelitian ini merupakan tindakan (aksi) tertentu untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan aktivitas dan hasil belajar dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan Collaborative Learning. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tabanggele Kecamatan Anggalomoare 

Kabupaten Konawe, pada semester genap tahun pelajaran 2015-2016. Lokasi ini 

dipilih atas pertimbangan bahwa: 

1. Aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA belum optimal. 

2. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA tidak memenuhi KKM (di 

bawah 70). 

3. Di sekolah ini belum pernah dilaksanakan penelitian dengan menggunakan 

Model pembelajaran Collaborative Learning melalui Permainan Mencari 

Gambar. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas V SDN Tabanggele 

Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, dengan jumlah siswa 22 orang, 


