
 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Belajar 

 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses memperoleh ilmu pengetahuan, baik 

diperoleh sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Belajar dapat 

dilakukan berdasarkan pengalaman maupun latihan. Semakin banyak 

seseorang belajar, maka pengetahuan yang didapat akan semakin banyak 

pula. Menurut Bruner dalam Trianto  (2010: 15) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa membangun (menkonstruk) 

pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman/ pengetahuan yang sudah 

dimiliki. Ruminiati (2007: 1.2) menyatakan bahwa seseorang dapat 

dikatakan belajar apabila di dalam diri orang tersebut terjadi suatu aktivitas 

yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang diamati relatif lama. 

Sejalan dengan Ruminiati, Hernawan (2007: 2) mengungkapkan 

bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku dimana perilaku 

tersebut dilakukan secara sadar dan bersifat menetap, yang mencakup 

dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. Hamalik (2007: 36) 

mengemukakan belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan belajar adalah suatu rangkaian mengembangkan pengetahuan 

dan pengalaman awal yang dimiliki seseorang dengan tujuan memperoleh 

pengetahuan baru, pengalaman baru dan keterampilan.  

  

2. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam belajar di sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan dalam belajar. Aktivitas siswa bukan hanya secara individual, 

tetapi juga dalam kelompok sosial. Proses belajar yang bermakna adalah 

proses belajar yang melibatkan berbagai aktivitas para siswa. Dimyati & 

Mudjiono, (2006: 236) mengemukakan aktivitas belajar dialami oleh siswa 

sebagai suatu proses, yaitu proses belajar sesuatu yang merupakan 

kegiatan mental mengolah bahan belajar atau pengalaman lain. 

Kunandar (2011: 277) mendefinisikan aktivitas siswa sebagai 

keterlibatan siswa dalam bentuk aktivitas dalam kegiatan pembelajaran 

guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut.  

Berdasarkan teori di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

menyangkut perhatian, partisipasi, dan presentasi ketika proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas, sehingga dengan 

adanya aktivitas belajar, maka akan tercapai suasana aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan oleh guru dapat tercapai. 
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Adapun aspek Aktivitas ssiswa yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah: A) menjawab pertanyaan guru, B) bekerja sama dalam kegiatan 

diskusi kelompok, C) mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam 

kegiatan belajar mengajar, D) mempresentasikan jawaban, E) merespon 

jawaban teman. 

 

3. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah terjadinya perubahan setelah seseorang 

mengalami proses belajar. Menurut Hamalik dalam Munawar (2009: 23) 

hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Suprijono (2011: 5) Hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Lebih lanjut Sudjana dalam 

Kunandar (2010: 276), mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan 

suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, 

yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan 

maupun tes perbuatan. 

Jadi hasil belajar adalah suatu akibat yang terjadi dari proses belajar 

mengajar yang dapat diukur menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa 

tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar. 
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B. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu strategi yang digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas, sikap, dan pengetahuan siswa. Menurut Suprijono 

(2011) model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran 

hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang 

dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat oprasional di kelas, yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Joice dan Weil dalam Isjoni (2007: 50) model 

pembelajaran adalah suatu pola atau pola yang sudah direncanakan 

sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur 

materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar dikelasnya. Pada 

dasarnya model pembelajaran dibuat untuk dijadikan pedoman dalam 

pembelajaran di dalam kelas. Begitu juga pendapat yang dikemukakan 

oleh Arends dalam Suprijono (2011: 46) model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan 

model pembelajaran adalah suatu pedoman yang dibuat secara konseptual 

guna menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi 
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petunjuk kepada pengajar dikelasnya sehingga tujuan belajar dapat 

tercapai. 

 

2. Macam-macam Model Pembelajaran 

Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Menurut Ruminiati (2007: 1.11) model pembelajaran terdiri 

dari model pembelajaran dengan pendekatan deduktif dan induktif, model 

pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, model pembelajaran dengan 

pendekatan proses, model pembelajaran dengan pendekatan sosial. 

Begitu juga dengan pendapat Hanafiah & Suhana (2010: 71–72) 

bahwa ada beberapa model pembelajaran, yaitu problem based learning, 

authentic instruction, inquiry based learning, project based learning, work 

based learning, service learning, dan cooperative learning. Sedangkan 

menurut Ansori (2010) ada tiga macam model pembelajaran, yaitu model 

pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, dan model 

pembelajaran berdasarkan masalah. 

Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

model pembelajaran terdiri dari berbagai macam, yaitu problem based 

learning, cooperative learning, model pembelajaran langsung, dan 

lainnya. Setiap model pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Dari berbagai macam model pembelajaran di 

atas peneliti memilih model Problem Based Learning sebagai salah satu 

alternatif penyelesaian masalah yang ada di kelas V, karena pada model 



12 

 

tersebut siswa dioptimalkan melalui kerja kelompok dapat menguji atau 

mengasah kemampuan berfikir secara berkesinambungan. 

 

3. Pengertian Model Problem Based Learning 

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

Menurut Tan dalam Rusman (2014: 229), PBL merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa betul-betul 

dioptimalisasikan melalui kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

Lebih lanjut menurut Martinis (2013: 62) Problem Based Learning  

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang memberi kondisi 

belajar aktif kepada peserta didik dalam kondisi dunia nyata. Sejalan 

dengan pendapat Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2014: 241) PBL 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk 

merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi 

dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar.  

 Dari paparan beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Problem Based Learning  merupakan model pembelajaran yang inovatif 

dan aktif. Pada model Problem Based Learning  pembelajaran berorientasi 

pada pemecahan masalah yang diintegrasikan pada kehidupan nyata. 
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4. Karakteristik Model Problem Based Learning 

 Setiap model pembelajaran mempunyai karakteristik masing-

masing. Trianto (2009: 93) mengungkapkan bahwa karakteristik model 

problem based learning yaitu: a) Adanya pengajuan pertanyaan atau 

masalah, b) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin, c) Penyelidikan 

autentik, d) Menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya, 

dan e) kerja sama. 

Sedangkan menurut Rusman (2014: 232) karakteristik model problem 

based learning adalah sebagai berikut: 

a) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

b) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di 

dunia nyata yang tidak terstruktur. 

c) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspektif). 

d) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sika, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan idientifikasi 

kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 

e) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

f) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, 

penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan 

proses yang esensial dalam Problem Based Learning. 

g) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 

h) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah 

sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk 

mencari solusi dari sebuah permasalahan. 

i) Keterbukaan proses dalam Problem Based Learning meliputi 

sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 

j) Problem Based Learning melibatkan evaluasi dan review 

pengalaman siswa dan proses belajar. 

 

Dari beberapa penjelasan mengenai karakteristik Problem Based 

Learning dapat disimpulkan bahwa tiga unsur yang esensial dalam 

Problem Based Learning  yaitu adanya suatu permasalahan, pembelajaran 

berpusat pada siswa, dan belajar dalam kelompok kecil. 
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5. Tujuan Model Problem Based Learning   

Setiap model pembelajaran mempunyai tujuan yang ingin dicapai, 

Rusman (2014: 238) tujuan model PBL adalah penguasaan isi belajar dari 

disiplin heuristik dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. 

Sesuai dengan karakteristik model Problem Based Learning  yaitu belajar 

tentang kehidupan yang nyata. 

Sedangkan Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2014: 242) 

mengemukakan tujuan model PBL secara lebih rinci yaitu: a) membantu 

siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah; 

b) belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata dan; c) menjadi para siswa yang otonom atau mandiri. 

Dari paparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa PBL 

mempunyai tujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir dan memecahkan masalah melalu keterlibatan dalam dunia nyata. 

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning   

Model PBL memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati 

untuk keberhasilan dalam penggunaannya. Menurut Warsono dan 

Hariyanto (2012: 152) kelebihan Problem Based Learning  antara lain: 

a. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan tertantang untuk 

menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di 

kelas tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari 
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b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan 

teman-teman. 

c. Makin mengakrabkan guru dengan siswa. 

d. Membiasakan siswa melakukan eksperimen. 

Kekurangan dari model Problem Based Learning  antara lain: 

a. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada 

pemecahan masalah. 

b. Seringkali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. 

c. Aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau. 

 Sedangkan Sanjaya (2007: 220-221) berpendapat bahwa kelebihan 

dan kekurangan model problem based learning adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan model problem based learning, yaitu: 

1) Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 

2) Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. 

4) Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan 

barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang 

dilakukan. 

b. Kekurangan model problem based learning, yaitu: 

Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk 

dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencobanya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Seperti halnya model PBL mempunyai 

beberapa kelebihan dan kekurangan, namun hal ini bisa untuk menjadi 
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referensi untuk meminimalisir kekurangan-kekurangannya dalam 

pembelajaran.  

 

7. Langkah-langkah Model Problem Based Learning   

Beberapa langkah untuk implementasi pada model PBL dalam 

pembelajarannya. Adapun Riyanto (2009: 289) berpendapat bahwa 

langkah-langkah model problem based learning adalah sebagai berikut. 

a. Guru memberikan permasalahan kepada peserta didik. 

b. Peserta didik dibentuk kelompok kecil, kemudian masing-masing 

kelompok tersebut mendiskusikan masalah dengan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang dimiliki. 

c. Peserta didik aktif mencari informasi dan data yang berhubungan 

dengan masalah yang telah dirumuskan. 

d. Peserta didik rajin berdiskusi dengan kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan dengan melaporkan data-data 

yang telah diperoleh. 

Ibrahim., dkk dalam Trianto (2009: 98) menjelaskan langkah-langkah 

implementasi model PBL sebagai berikut: 

1. Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 
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2. Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru  membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video, atau model serta membantu mereka 

untuk berbagi tugas dengan temannya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Dari dua pendapat tentang langkah-langkah pelaksanaan model PBL 

di atas peneliti mengacu pada langkah-langkah menurut Ibrahim., dkk. 

Karena pada langkah-langkah tersebut dijelaskan secara lebih jelas dan 

runtut dalam melaksanakan model PBL. 

 

C. Pembelajaran IPS 

1. Pengertian Pembelajaran IPS 

IPS di sekolah dasar memuat materi tentang geografi,sejarah, 

ekonomi serta sosiologi yang berfungsi mengembangkan pengetahuan 
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sikap dan keterampilan dasar untuk memahami kenyataan sosial dalam 

kehidupan sehari-hari dan bertujuan agar mampu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam 

kehidupan sehari-hari serta mengembangkan pemahaman tentang 

perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini 

sehingga siswa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan cinta 

tanah air. 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai 

 

Mengacu pada pendapat di atas Sapriya, dkk., (2007: 1) 

mengemukakan pengertian IPS adalah suatu program pendidikan yang 

mengintegrasikan secara interdisiplin konsep-konsep ilmu sosial dan 

humaniora untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. Selaras dengan 

kedua pendapat di atas, Djahiri (dalam Sapriya, dkk., 2006: 7) 

mengemukakan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan 

ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik 

untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah. 

Berdasarkan paparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS adalah ilmu sosial yang dipadukan dengan ilmu-ilmu 
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lain dalam suatu program pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga 

jenjang perguruan tinggi. 

 

2. Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa 

pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh kerena itu, 

pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional.  

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan 

bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa mempunyai 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sehari-hari (sosial). 

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

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, 

nasional, global. 

 

The Social Science Education Frame Work For California School 

(Sapriya, dkk., 2006: 13) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran IPS 

yaitu membina siswa agar mampu mengembangkan 

pengertian/pengetahuan berdasarkan data, generalisasisi serta konsep ilmu 

tertentu maupun yang bersifat interdisipliner/komprehensif dari berbagai 

cabang ilmu sosial. Hasan dalam Supriatna, dkk., (2007: 5) Tujuan 

Pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu 

pengembangan kemampuan intektual siswa, pengembangan kemampuan 

dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta 

pengembangan diri siswa sebagai pribadi.  
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Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk menguasai disiplin ilmu sosial, maka dari itu dalam 

pembelajaran IPS guru diharapkan membekali diri dengan pengetahuan 

dan keterampilan sehingga dalam penyampaian materi pelajaran dapat di 

terima oleh siswa dengan baik. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis tindakan kelas 

sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran IPS menerapkan model 

Problem Based Learning dengan memperhatikan langkah-langkah secara 

tepat, maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

1 Tambah Luhur”. 


