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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Konsep Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan adanya partisipasi guru dalam proses 

pembelajran serta siswa sebagai objek belajar. Sebelum memulai suatu kegiatan belajar mengajar 

seorang guru harus mengetahui tentang pengertian belajar sebelum memulai pembelajaran. 

Pengertian mengenai belajar itu sendiri ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto.  2003 : 2).  

Proses belajar yang dilakukan seseorang pada dasarnya untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru untuk diterapkan dalam lingkungan sebagai hasil pengalaman dalam 

hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang tejadi dalam setiap individu yang sedang melakukan interaksi. 

Menurut Oemar Hamalik pengerian belajar dibedakan menjadi dua yaitu 1). Belajar ialah 

modifikasi atau mempertaguh  kelakuan melaui pengalaman, 2). Belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. (Oemar Hamalik. 2004 : 27) 

Sebelum melakukan proses belajar seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu mengenai teori 

balajar. Pada dasarnya banyak para ahli pendidikan sudah mengemukakan pendapatnya mengenai 

teori belajar. Menurut Gestalt yang dikutip oleh Slameto bahwa  belajar ialah adanya penyesuaian 

pertama yaitu memperoleh response yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

Menurut R Gagne yang dikutip oleh Slameto bahwa definisi belajar ada dua yaitu 1). Suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku; 2). 
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Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Menurut pendapat J. 

Bruner yang dikutip oleh Slameto bahwa belajar tidak untuk merubah tingkah laku seseorang tetapi 

untuk merubah kurikulum sekolah sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan 

mudah. (Slameto. 2003 : 9,13) 

Guru merupakan orang yang mempunyai peran sentral dalam jalannya suatu proses pembelajaran, 

namun tanpa adanya kurikulum yang baik dan peran guru lain dalm proses belajar seorang guru 

tidak akan mampu mengolah dan mendidik seorang siswa menjadi lebih baik. Jadi peran seorang 

guru dan perangkat sekoloah lainnya serta lingkungan yang baik dapat merubah tingkah laku siswa 

menjadi lebih baik. Dengan kata lain bukan hanya seorang guru saja yang dapat merubah seorang 

siswa menjadi lebih baik melainkan faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Di samping teori 

tersebut masih ada teori lain yaitu teori konstruktivisme yang mengatakan bahwa salah satu 

filsafah pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi (bentukan) 

sendiri. Pendapat Von Grasersfeld yang dikutip oleh Sardiman A.M, menegaskan bahwa 

pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan, pengetahuan bukan gambaran dari dunia 

kenyataan yang ada, tetapi pengetahuan selalau merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif 

kenyataan melalui kegiatan seseorang. (Sardiman A.M. 2008 : 37) 

Perubahan lingkungan yang terkadang tidak sesuai dengan proses belajar sangat mempengaruhi 

tingkah laku seorang siswa yang dapat mengakibatkan siswa jadi malas untuk belajar. Pengaruh 

lingkungan langsung sangat mempengaruhi jalan pikiran dan tingkah laki seorang siswa. Seorang 

ahli bernama  J. Herbart yang dikutip oleh Oemar Hamalaik, mengembangkan teori Mental State 

yang berpangkal pada psikologi asosiasi mempunyai prinsip bahwa jiwa manusia terdiri dai kesan-

kesan atau tanggapan-tanggapan yang masuk melalui pengindraan. (Oemar Hamalik. 2004 : 37) 
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2. Metode Brainstorming 

Metode Brainstorming atau sumbang saran merupakan suatu metode dimana siswa diharuskan 

belajar untuk mengutarakan suatu masalah yang dihadapi dalam kelas dan mencari jalan 

keluarnya, jadi maksud dari metode Brainstorming ini adalah suatu teknik atau cara mengajar 

yang dilaksanakan oleh guru didalam kelas ialah dengan melontarkan suatu masalah kekelas oleh 

guru, kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin 

masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru, atau sapat diartikan pula sebagai suatu cara 

untuk mendapatkan satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam 

waktu yang sangat singkat. (Roestiyah N.K 2008).  Brainstorming adalah berpikir kreatif oleh 

sekelompok orang yang dirancang untuk menghasilkan sejumlah ide untuk memecahkan suatu 

masalah.  Menghasilkan ide-ide dan pertanyaan, sebelum akses pengetahuan, minat dan menilai 

pengetahuan, mengembangkan memeriksa pertanyaan dan masalah. Metode ini merupakan 

metode yang merangsan berfikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat 

yang disampaikan oleh siswa.  

 
Brainstorming atau diskusi sumbang saran adalah suatu pemecahan masalah yang dihadapai 

dengan cara menampung berbagai pendapat, ide atau gagasan yang kemudian dikumpulkan dan 

kemudian dijadikan bahan pertimbangan pemimpin diskusi atau guru dalam mengambil putusan 

atau jalan  keluar dari permasalahan yang dihadapi. (Sudirman N, dkk. 1987 : 154). Metode 

Brainstorming bersifat lunak, strategi ini berdasarkan pendapat bahwa sekelompok manusia 

dapat menggunakan usul lebih banyak dari anggotanya masing-masing. (Ivor K. Devis. 1991 : 

243). Pada hakekatnya siswa peserta didik secara aktif-sistematik mencari suatu jawaban, 

menemukan pemecahan masalah yang dihadapi dengan penuh kemandirian. (Dirawat. 1993 : 32)  
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Teknik Brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborn dalam bukunya Applied Imagination. 

Istilah Brainstorming mungkin istilah yang paling sering digunakan, tetapi juga merupakan 

teknik yang paling tidak banyak dipahami. Orang menggunakan istilah Brainstroming untuk 

mengacu pada proses untuk menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah. 

(Wowok Sunaryo. 2005. kurpem-model http://www.brainstorming.org/articles.htm) 

Teknik Brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi 

segala hambatan dan kritik. Kegiatan ini mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk 

gagasan yang nyleneh, liar, dan berani dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat 

menghasilkan gagasan yang kreatif. Brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok 

untuk memecahkan masalah bersama.  

Sentral dari Brainstorming adalah konsep menunda keputusan. Ketentuan dasar dari 

Brainstorming adalah sebagai berikut: 

1. Tunda Keputusan. Jangan melakukan kritik terhadap setiap gagasan yang muncul. Jangan 

pula melakukan evaluasi terhadap gagasan tersebut. Gagasan dipilih setelah sekian 

banyak gagasan dilontarkan.  

2. Munculkan sebanyak mungkin gagasan. Munculkan gagasan sebanyak-banyaknya. 

Gunakan gagasan yang aneh dan lucu untuk merangsang gagasan-gagasan lain yang lebih 

baik.  

Guru hanya melihat jalan pikiran siswa, pendapat, serta motivasi mengeluarkan pendapat siswa. 

Jangan sekali-kali tidak menghargai pendapat siswa sekalipun pendapat tersebut salah menurut 

guru. Metode ini dapat dilaksanakan bila siswa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan 



 14

prestasi yang tinggi pula, tetapi metode ini perlu diwaspadai karena akan menimbulkan rasa 

frustasi di kalangan siswa karena tidak menemukan solusi dari proses yang di lakukan. Akan 

tetapi guru dapat menggambarkan bahwa yang diminta adalah buah pikiran dengan alasan-alasan 

rasional, bukan hanya sekedar solusi.  

 

3. Konsep Pembelajaran Brainstorming 

Pembelajaran Brainstorming merupakan suatu pembelajaran dengan cara memberikan suatu 

masalah kepada siswa agar siswa mampu menanggapi dan memberi masukan dari setiap tanggapan 

yang diberikan siswa agar nantinya diakhir diskusi guru dapat mencari jalan keluar yang baik 

untuk permasalahan yang dihadapi supaya tidak terjadi kekeliruan bagi diskusi selanjutnya. Tujuan 

penggunaan metode ini adalah untuk menguras habis apa yang dipikirkan para siswa dalam 

menanggapi masalah yang dilontarkan guru kedalam kelas tersebut. Dalam pelaksanaan metode ini 

tugas guru adalah memberikan masalah yang mampu merangsang pikiran siswa, sehingga mereka 

menanggapi dan guru tidak boleh menanggapi atau mengomentari bahwa pendapat siswa itu benar 

atau salah, juga tidak perlu disimpulkan, guru hanya manampung semua pernyataan pendapat 

siswa, sehingga semua siswa didalam kelas mendapat giliran, tidak perlu komentar atau evaluasi. 

Murid bertugas menanggapi masalah dengan mengemukakan pendapat, komentar atau bertanya; 

atau mengemukakan masalah baru, mereka belajar dan melatih merumuskan pendapatnya dengan 

bahasa dan kalimat yang baik. Siswa yang kurang aktif perlu dipancing dengan pertanyaan dari 

guru agar ikut berpartisipasi aktif dalam dan berani mengemukakan pendapatnya. (Roestiyah N.K 

2008) 

Metode pembelajaran Brainstorming merupakan suatu metode pembelajaran yang membantu 

siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di 
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masyarakat, sehingga dengan saling mengetahui pendapat, ide, dan gagasan, bersama-sama 

diantara sesama siswa akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar.  

 
Beberapa peneliti berpendapat bahwa korelasi beberapa metode yang sudah pernah dilakukan dari 

beberap penelitian bahwa “metode pembelajaran Brainstorming dapat membantu siswa lebih peka 

untuk memahami materi yang sulit”. meskipun pembelajaran Brainstorming menimbulkan 

kesulitan bagi guru. Tahapan dalam menyelenggarakan Brainstorming adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Kembali Masalah 

Di sini hanya merumuskan kembali masalah itu untuk tujuan Brainstorming. Dengan 

perumusan kembali masalah ini memudahkan kita memandang masalah itu dari sudut 

yang berbeda-beda agar dapat memperoleh pandangan yang lebih baik. Secara tidak sadar 

kita akan bekerja keras untuk memperoleh cara penyelesaian masalah yang sebanyak-

banyaknya. 

2. Mengadakan Pemanasan 

Ini menyerupai pekerjaan untuk menyetel, waktunya singkat (2 - 3 menit), cepat tetapi 

hidup, agar jiwa kita bebas dari segala macam tekanan dan menghilangkan dari segala 

macam hambatan. Ia dapat menjadi session Brainstorming yang praktis pada beberapa 

masalah yang berbeda dan tidak berurutan. Katakanlah bahwa sekarang kelompok sudah 

siap mulai dan semua anggota telah berfikir bebas. Jika keadaannya sudah demikian 

inilah saatnya mulai tahap ketiga. 

3. Melaksanakan Brainstorming 

Gagasan-gagasan yang dihasilkan dituliskan secara singkat. Untuk menangkap gagasan-

gagasan yang mengalir, kecepatan dan ketepatan dalam menulis sangat penting. Jangan 

memperlambat Brainstorming dengan terlalu panjang menjelaskan gagasan, atau 
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menuliskannya dengan cermat sekali. Yang penting adalah menangkap gagasan-gagasan 

yang mengalir dengan cepat. Jika sudah tidak ada gagasan muncul lagi, dapat diteruskan 

pada tahap keempat. 

 
4. Konsep Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang setelah mengikuti suatu proses 

pembelajaran. Berkaitan dengan hasil belajar pengertian dari hasil belajar itu sendiri adalah : 

Hasil belajar adalah penyerapan yang setinggi-tingginya terhadap apa yang telah ia pelajari 
sendiri atau diberikan oleh guru, terutama berupa pengetahuan, pengertian, aplikasi, 
analisis, dan evaluasi sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan prestasi yang 
dimiliki. (Depdikbud, 1986 : 36) 

 
Seorang siswa yang telah menyelesaikan proses belajar pasti dan selalu  melakukan suatu proses 

yang disebut ujian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seorang siswa dapat 

menyerap setiap materi yang sudah di berikan oleh seorang guru. Menurut Abu Ahmadi, hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha, dalam hal ini usaha belajar dalam 

mewujudkan prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada nilai yang diikuti dalam setiap tes. 

(Abu Ahmadi, 1984) 

 
Seorang guru akan melakukan evaluasi setelah materi pelajaran selesai disampaikan kepada 

siswa dan bentuk evaluasi itu melalui ujian tertulis yang dilakukan setiap proses belajar mengajar 

selesai dilakukan. Sementara itu, Muhammad Ali mengemukakan pendapatnya mengenai hasil 

belajar adalah sebagai berikut : 

Hasil belajar dapat diidentifikasikan dari adanya kemampuan melakukan sesuatu secara 
permanen dan dapat diulang-ulang dengan hasil yang sama. Kita bedakan diantara 
perubahan perilaku hasil belajar dengan yang terjadi secara kebetulan dapat melakukan 
sesuatu dan tidak dapat mengulangi lagi. (Muhammad Ali, 1983 : 5) 
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Jadi dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah hasil belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yang telah dilakukan bersama-sama antara siswa dengan guru, dimana siswa telah 

mendapatkan hasil belajar selama mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru berupa 

skor angka yang didapat dari tes yang telah dilaksanakan oleh instansi yang besangkkutan. 

 
B. Kerangka Pikir 

Guru adalah motivator untuk mempengaruhi siswa melakukan kegiatan belajar. Untuk 

memberikan pengaruh dan bimbingan dalam konteks mengajar, guru sebagai pemimpin 

melakukan dua usaha utama : (1) memperkokoh motivasi siswa  (2) memilih strategi mengajar 

yang tepat. 

 
Motivasi dibagi dua jenis yaitu: (1) Motivasi intrinsik yang mengacu kepada faktor-faktor dari 

dalam, tersirat baik dari tugas itu sendiri maupun pada diri siswa, motivasi intrinsik merupakan 

pendorong bagi aktivitas dalam pengajaran dan dalam pemecahan soal . Keinginan untuk 

menambah pengetahuan dan untuk menjelajah pengetahuan merupakan faktor intrinsik semua 

orang. (2) Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor dari luar dan 

ditetapkan pada tugas atau pada diri siswa oleh guru atau orang lain, Motivasi ekstrinsik dapat 

berupa penghargaan , pujian , hukuman  atau celaan 

 
Dalam proses pembelajaran pemilihan metode mengajar yang tepat akan membawa prestasi 

belajar siswa yang maksimal. Pemilihan metode mengajar ini harus disesuaikan dengan mata 

pelajaran yang diajarkan dan juga standar kompetensi yang disampaikan, selain memperhatikan 

sarana dan prasarana yang ada dan kondisi dan situasi siswa. 
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Kumpulan atau metode pengajaran yang dianggap baik dan efektif, adalah  metode yang 

dikembangkan oleh Bruce Joyce dan kawan-kawan dengan kategori sebagai berikut: (1)  Model 

Information Processing, (2) Model personal, (3) Model Social , (4) Model behavioural. 

 
Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang erat dengan pembentukan karakter atau 

sikap siswa. Mata pelajaran ini juga erat sekali dengan lingkungan tempat siswa beradaptasi 

sehingga pada dasarnya siswa telah memiliki pengetahuan-pengetahuan atau konsep-konsep 

dasar dalam mata pelajaran ini yang diperoleh dari lingkungan dan media massa. Berdasarkan 

uraian di atas metode Brainstorming dimungkinkan termasuk salah satu dari sekian metode 

mengajar yang baik untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. Dengan metode Brainstorming ini guru 

dapat menggali konsep dan pengetahuan dasar yang telah dimiliki oleh seorang siswa dan 

membangunnya dalam suatu konsep pengetahuan yang benar. 

 
Dalam proses pembelajaran Brainstorming ini terjadi  peristiwa pengajaran teman sebaya (peer 

teaching) yang cenderung lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran oleh guru. Dalam 

sistem pembelajaran Brainstorming ini siswa berkesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya 

dan untuk mengembangkan diri sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Model pembelajaran 

Brainstorming ini dikembangkan setidaknya untuk mencapai tiga tujuan dasar yaitu hasil belajar 

akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan ketrampilan sosial. Dalam 

pembelajaran Brainstorming ini akan mendorong siswa lebih berperan aktif dalam belajar 

dengan guru sebagai fasilitator belajar sehingga hasil belajar akan lebih bermakna mendalam 

bagi siswa. Pada pembelajaran konvensional, guru yang lebih berperan aktif sebagai sumber 

belajar dan siswa hanya sebagai  obyek pembelajaran yang cenderung bersifat pasif. 
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C. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = Garis Kegiatan 

  = Garis Pengaruh 

 

 
Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa 

 
Pengaruh Penggunaan Metode 

Brainstorming 
 

Tahapan penyelenggaraan Brainstorming 

1. Merumuskan kembali masalah 

2. Mengadakan pemanasan 

3. Melaksanakan brainstorming 
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D. Hipotesis 

1.   H0 :   Tidak ada pengaruh hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

    Brainstorming terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII E, F semester   

    genap di SMP Negeri  5 Bandar Lampung pada tes sub sumatif ( TSS). 

2.  H0 :    Tidak ada pengaruh perbedaan antara hasil belajar siswa dengan menggunakan 

     metode Brainstorming dengan tanpa  menggunakan metode Brainstorming atau 

      kontrol terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII E, F semester genap  

     di SMP Negeri 5 Bandar Lampung pada tes sub sumatif ( TSS). 

3. H1 : Tidak ada pengaruh hubungan  hasil belajar siswa antara yang  menggunakan metode 

Brainstorming dengan yang tidak menggunakan metode Brainstorming terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII E, F semester genap di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung pada tes sub sumatif ( TSS). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


