
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Teori Belajar

Pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan

nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan sesorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

(Slameto, 2010:2).

Belajar menurut Dimyanti dan Mudjiono (2006:295) adalah “kegiatan

individu memperoleh pengetahuan, prilaku dan keterampilan dengan cara

mengolah bahan belajar”. Dalam belajar tersebut individu menggunakan

ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut Hamalik (2009:27) belajar adalah “modifikasi atau memperteguh

kelakuan melalaui pengalaman”. Menurut pengertian ini belajar merupakan

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.
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Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penugasan hasil latihan melainkan

pengubahan kelakuan. Sedangkan menurut Gage dalam (Sagala, 2011:13)

belajar adalah sebagai suatu proses dimana suatu organisma berubah

prilakunya sebagai akibat dari pengalaman.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan

memperoleh pengetahuan melalui latihan maupun pengalaman yang

menghasilkan perubahan tingkah laku suatu organisme.

Jenis teori belajar yang  banyak mempengaruhi pemikiran tentang  proses

pembelajaran dan pendidikan menurut Thomas B. Roberts (1975) dalam

Lapono,dkk (2008:1) adalah teori belajar Behaviorisme, Kognitivisme,

Konstruktivisme, dan Humanisme.

1. Teori Belajar Behaviorisme

Teori belajar Behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi

aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan

teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran

behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang

tampak sebagai hasil belajar. Ada 3 jenis teori belajar menurut Teori

Behaviorisme dalam Lapono,dkk (2008:3-8) yaitu teori:

(1) Respondent Conditioning

Teori belajar Respondent Conditioning (pengkondisian respon), yang

didasarkan pada pemikiran bahwa perilaku atau tingkah laku merupakan

respon yang dapat diamati dan diramalkan. Kondisi  tertentu (yang disebut
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stimuli atau rangsangan) dapat mempengaruhi individu dan membawanya

ke arah perilaku (respon) yang diharapkan. Keterpakuannya pada perilaku

yang aktual dan yang dapat diamati atau terukur itu yang menyebabkan

teori ini digolongkan ke dalam teori behaviorisme.

(2) Operant Conditioning

Belajar menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati, sedang

perilaku dan belajar diubah oleh kondisi lingkungan. Operant

Conditioning yang berunsur rangsangan atau stimuli, respon, dan

konsekuensi. Stimuli (tanda/syarat) bertindak sebagai pemancing respon,

sedangkan konsekuensi tanggapan  dapat bersifat positif atau negatif,

namun  keduanya memperkukuh atau memperkuat (reinforcement).

(3) Observational Learning

Belajar observasi merupakan sarana dasar untuk memperoleh perilaku baru

atau mengubah pola perilaku yang sudah dikuasai.

2. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitivisme dalam Lapono,dkk (2008:18) mengacu pada

wacana psikologi kognitif, dan berupaya menganalisis secara ilmiah

proses mental dan struktur  ingatan atau cognition dalam aktifitas belajar.

Cognition diartikan sebagai aktifitas mengetahui, memperoleh,

mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan.

3. Teori Belajar Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme  merupakan satu teknik pembelajaran yang

melibatkan peserta  didik untuk membina sendiri  secara  aktif
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pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri

mereka masing-masing.

Nik Azis Nik Pa (1999) dalam Lapono,dkk (2008:25) menjelaskan

Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap

pandangan bahwa manusia membina pengetahuan sendiri.  Ini bermakna

bahwa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah

hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu tersebut, dan bukan

sesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif daripada

luar. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang

individu kepada pemikiran individu yang lain. Sebaliknya, setiap insan

membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya

secara terpilih.

4. Teori Belajar Humanisme

Teori belajar humanism adalah pengalaman-pengalaman terapeutiknya

yang banyak dipengaruhi oleh teori kebutuhan (needs). Menurut teori

kebutuhan, di dalam diri tiap individu terdapat sejumlah kebutuhan yang

tersusun secara berjenjang, mulai dari kebutuhan yang paling rendah tetapi

mendasar  (physiological needs) sampai  pada  jenjang  paling  tinggi (self

actualization). Setiap individu mempunyai keinginan untuk

mengaktualisasi diri, yang disebut dorongan untuk menjadi dirinya  sendiri

(to becoming a person).

Kesimpulan dari tiga teori belajar di atas yang medekati pendekatan

keterampilan proses adalah teori konstruktivisme, karena teori
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konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan

peserta  didik untuk membina sendiri  secara  aktif pengetahuan dengan

menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing.

2.1.2 Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses dua arah, mengajar dan belajar. Dimana

mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan

oleh peserta didik atau murid (Sagala, 2011:61).

Pembelajaran menurut Dani Maulana (2013:1-2) adalah proses interaksi

antara pengajar (guru) dan peserta didik (siswa) untuk secara bersama-sama

dapat mengusai isi pelajaran hingga tujuan pembelajaran yang ditentukan.

Sedangkan pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:297) adalah

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruk-sional, untuk membuat

siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran

adalah proses dua arah antara pengajar (guru) dan peserta didik (siswa) atau

kegiatan guru yang terperogram untuk membuat siswa belajar secara aktif.

2.2 Pembelajaran IPS

2.2.1 Pengertian Pendidikan IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah,

geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Puskur (Kasim, 2008:4).

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki
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keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan wawasan

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dengan wilayah-wilayah, sedangkan

sejarah memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan peristiwa-

peristiwa dari berbagai priode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif

yang berkenaan dengan nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-

aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual,

teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu

ekonomi tergolong kedalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-

aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi merupakan

ilmu-ilmu tentang prilaku seperti konsep peran kelompok, institusi, proses

interaksi dan kontrol sosial. Sedangkan menurut Leonard (Kasim, 2008:4)

mengemukakan bahwa IPS menggambarkan interaksi individu atau kelompok

dalam masyarakat baik dalam lingkungan mulai dari yang terkecil misalkan

keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten, provinsi, negara dan dunia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS adalah disiplin-displin ilmu

sosial ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti : sosiologi,

sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari masalah-

masalah sosial.

2.2.2 Tujuan Pembelajaran IPS SD

Menurut Nana Supriatna, dkk ada empat tujuan pembelajaran IPS bagi

peserta didik untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dan lingkungannya
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial

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

kemanusiaan

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.

2.2.3 Ruang Lingkup IPS SD

Menurut Nana Supriatna, dkk ada lima ruang lingkup mata pelajaran IPS

meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan

3. Sistem Sosial dan Budaya

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan

5. Ilmu Pengetahuan Sosial

2.2.4 Materi Pendidikan IPS

Dalam penelitian ini pembelajaran dilakukan di Kelas IV semester 2. Materi

IPS mencakup Standar Kompetensi 2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

serta Kompetensi Dasar 2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.

2.3 Pendekatan Belajar

Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan

siswa dalam mencapai tujuan intruksional untuk suatu satuan intruksional

tertentu (Sagala, 2011:68).
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Pendekatan belajar dalam proses pembelajaran termasuk faktor-faktor yang

turut menentukan tingkat keberhasilan siswa. Adapun pendekatan

pembelajaran yang sudah umum dipakai oleh para guru antara lain

pendekatan konsep dan proses, dedukatif dan induktif, ekspositori dan

heuristik, pendekatan kecerdasan serta pendekatan kontekstual.

Pendekatan tersebut bertitik tolak pada aspek pisikologis dilihat dari

pertumbuhan dan perkembangan anak, kemampuan intelektual dan

kemampuan lainnya, yang mendukung kemampuan belajar. Pendekatan ini

dilakukan sebagai strategi yang dipandang tepat untuk memudahkan siswa

untuk memahami pelajaran dan juga belajar yang menyenangkan.

Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan

tertentu, karena antara pendekatan yang satu dengan yang lain masing-masing

memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu guru harus pandai

memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang telah

dituangkan dalam perencanaan pembelajaran.

2.4 Pendekatan Keterampilan Proses

Dalam Dimyati dan Mudjiono, (2006:157) bahwa “Pendekatan keterampilan

proses dapat diartikan wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-

keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan-

kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri pembelajar

(Depdikbud)”.

Menurut Suryosubroto (2002:71) pendekatan keterampilan proses merupakan

kemampuan siswa untuk mendapatkan, mengelola, menggunakan dan



14

megkomunikasikan apa yang telah diperoleh dalam proses belajar mengajar

tesebut. Sedangkan menurut Sagala (2011:74) pendekatan proses adalah

“suatu pendekatan pembelajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk

ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai

suatu keterampilan proses”. Pendekatan keterampilan proses memberikan

kesempatan siswa untuk secara nyata bertindak sebagai seorang ilmuan

karena penerapan pendekatan keterampilan proses menekankan dalam

memperoleh ilmu pengetahuan siswa hendaknya menanamkan sikap dan nilai

sebagai seorang ilmuan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan

keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang memberi

kesempatan pada siswa untuk bekerja secara nyata menjadi seorang ilmuan,

tidak sekedar mendengarkan apa yang di jelaskan oleh guru tetapi juga dari

temannya.

2.5 Keaktifan Siswa Dalam Pendekatan Keterampilan Proses

Keaktifan siswa dalam pendekatan keterampilan proses antara lain tampak

pada:

a. Berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh

keyakinan,

b. Mempelajari, mengamati dan menemukan sendiri bagaimana memperoleh

situasi pengetahuan,

c. Merasakan sendiri bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh guru

kepadanya,

d. Belajar dalam kelompok,
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e. Mencoba sendiri konsep-konsep tertentu,

f. Mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan, penghayatan, nilai-nilai

secara lisan atau penampilannya (Suryosubroto, 2002:71-72).

2.5.1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Keterampilan Proses

Untuk dapat melaksanakan kegiatan keterampilan proses dalam

pembelajaran, menurut Suryosubroto (2002:73-75), guru harus melakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

2.5.1.1 Pemanasan

Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk mengarahkan siswa pada pokok

permasalahan agar siswa siap, baik secara mental, emosional maupun fisik.

Kegiatan pendahuluan atau pemanasan tersebut berupa:

a. Pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa ataupun

guru.

b. Pengulasan bahan pengajaran yang pernah dipelajari sebelumnya.

c. Kegiatan-kegiatan yang menggugah dan mengarahkan perhatian siswa

antara lain meminta pendapat/saran siswa, menunjukkan gambar, slide

film atau benda lain.

2.5.1.2 Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran hendaknya selalu mengikutkan siswa secara aktif guna

mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa antara lain kemampuan

mengamati, menginterprestasikan, meramalkan, mengaplikasikan konsep,

merencanakan dan melaksanakan penelitian, serta mengkomunikasikan hasil

penemuannya (Suryosubroto, 2002:73-75).
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a. Pengamatan

Tujuan kegiatan ini untuk melakukan pengamatan yang terarah tentang

gejala/fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan yang

tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Yang dimaksud pengamatan di

sini adalah penggunan indra secara optimal dalam rangka memperoleh

informasi yang memadai.

b. Interprestasi Hasil Pengamatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyimpulkan hasil pengamatan yang

telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil pengamatan

yang satu dengan yang lainnya. Kesimpulan tersebut merupakan konsep

yang perlu dimanfaatkan/digunakan.

c. Peramalan

Hasil Interprestasi dari suatu pengamatan kemudian digunakan untuk

meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati/akan

datang. Ada perbedaan antara ramalan dan terkaan, ramalan didasarkan

atas hubungan logis dari hasil pengamatan yang telah diketahui, sedangkan

terkaan kurang didasarkan pada hasil pengamatan.

d. Aplikasi Konsep

Yang dimaksud aplikasi konsep adalah menggunakan konsep yang telah

diketahui/dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan masalah,

umpamanya yang telah memberikan tugas mengarang tentang suatu

masalah yang telah dibicarakan dalam mata pelajaran lain.

e. Perencanaan Penelitian

Penelitian bertitik tolak dari seperangkat pertanyaan antara lain untuk
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menguji kebenaran hipotesis tertentu perlu perencanaan penelitian-

penelitian lanjutan dalam bentuk percobaan lainnya.

f. Pelaksanaan Penelitian

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa lebih memahami pengaruh

variabel yang satu pada variabel yang lain. Cara belajar yang

mengasyikkan akan terjadi dan kreatifitas siswa akan terlatihkan.

g. Komunikasi

Kegiatan ini bertujuan mengkomunikasikan proses dan hasil penelitian

kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk kata-kata,

grafik, bagan, maupun tabel, secara lisan atau tertulis.

2.6 Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Keterampilan Proses

2.6.1 Keunggulan Pendekatan Keterampilan Proses

Keunggulan pendekatan proses menurut Sagala (2011:74) adalah:

1. Memberi bekal cara memperoleh pengetahuan, hal yang sangat penting

untuk mengembangkan pengetahuan dan masa depan.

2. Pendahuluan proses bersifat kreatif, siswa aktif, dapat meningkatkan

keterampilan berfikir dan cara memperoleh pengetahuan.

2.6.2 Kelemahan Pendekatan Keterampilan Proses

Menurut Sagala (2011:74) ada beberapa kelemahan dalam pendekatan proses,

antara lain sebagai berikut :

1. Memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk menyelesaikan bahan

pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.

2. Memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua

sekolah dapat menyediakannya.
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3. Merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan

untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan sulit, tidak setiap

siswa mampu melaksanakannya.

2.7 Aktivitas Belajar

Belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya

aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses

aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik

jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya dapat berubah

dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif

afektif maupun psikomotor dalam Nanang Hanafiah (2010:23).

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam

proses belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi

piaget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berfikir

tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir (Sardiman, 2011:100).

Aktivitas belajar dialami siswa sebagai suatu proses, yaitu proses belajar

sesuatu yaitu merupakan kegiatan mental mengolah bahan belajar atau

pengalaman (Dimyati dan Mudjiono, 2006:236).

Indikator dari aktivitas belajar adalah sebagai berikut: (1) antusiasme siswa

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) interaksi siswa dengan guru, (3)

interaksi siswa dengan siswa, (4) kerjasama kelompok, (5) aktivitas belajar

siswa dalam diskusi kelompok, (6) aktivitas siswa dalam melaksanakan

pembelajaran, (7) partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi.
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2.8 Hasil Belajar

Hasil belajar dapat didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai dalam suatu

usaha, berusaha untuk mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan.

Tujuan tersebut tentunya yang diharapkan oleh siswa, guru, dan orang tua

murid itu sebagai hasil belajar. Disamping itu hasil belajar merupakan hasil

dari satu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak suatu proses belajar.

Hasil belajar untuk sebagian adalah berkat tindak guru pencapaian tujuan

pengajaran. Pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental

siswa” (Dimyati dan Mudjiono, 2006:3).

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa proses belajar

mengajar adalah suatu proses yang dapat ditunjukkan dengan angka indeks

yang dicapai siswa setelah melakukan proses dan kegiatan-kegiatan

pembelajaran. Yang menjadi kriteria hasil belajar adalah memberikan nilai

pertimbangan tentang hasil belajar yang dicapai siswa.

2.9 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Lidia Arlina Siagian Tahun

2013, dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Pendekatan

Keterampilan Proses Pembelajaran IPS Kelas IV SDN 05 Beruak Tahun

2013”. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan untuk meningkatkan

keaktifan dan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan pendektan

keterampilan proses. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini dapat

disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan

keaktifan belajar IPS siswa kelas IV SDN 05 Beruak Tahun 2013.
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Selain itu, hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Badrudin

Tahun 2010, dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran IPS Melalui Pendekatan Keterampilan Proses Pada Sekolah Dasar

Negeri Mekarwinaya Di Kelas VI Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang”.

2.10 Hipotesis Tindakan

Hipotesis adalah “Asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan

pengecekannya” (Sudjana, 2005:219).

Berdasarkan kajian teori diatas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan

kelas oleh peneliti sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran IPS Siswa

menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses dengan memperhatikan

langkah-langkah secara tepat, maka akan dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar IPS Kelas IV SDN 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung Tahun

2014/2015.


