
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Belajar

Menurut Winkel (dalam Nasibi Lapono,2009), belajar merupakan suatu

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,

ketrampilan, nilai dan sikap  yang dimiliki oleh individu. Menurut Sardiman A.M

(2005) belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan

serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan

lain sebagainya. Belajar adalah terminologi yang akan digunakan untuk

menggambarkan proses meliputi perubahan melalui pengalaman. Definisi tersebut

menunjukkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau

kecakapan manusia. Perubahan tingkah laku ini bukan disebabkan oleh

pertumbuhan fisiologi atau kematangan. Perubahan yang terjadi karena belajar

dapat berupa perubahan pengetahuan (knowledge), kebiasaan (habbit), dan

kecakapan (skill).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena aktivitas

mental/psikis berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperoleh

melalui pengalaman.
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2.2 Proses Belajar

Proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan

pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Untuk itu diperlukan

dua persyaratan yaitu (1) Materi yang secara potensial bermakna dan dipilih serta

diatur oleh guru dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan serta pengalaman

masa lalu siswa, (2) Situasi belajar yang bermakna (Sardiman A.M,2005)

Menurut teori Ausubel (dalam Soli Abimanyu,2009) belajar merupakan

penerapan konsepsi  tentang  struktur kognitif di dalam merancang pembelajaran,

kerangka isi akan dapat meningkatkan kemampuan siswa mempelajari informasi

baru, hal ini merupakan ringkasan konsep dasar tentang apa yang dipelajari dan

hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Model

yang dikembangkan secara eksplisit disebut dengan schemata, artinya schemata

berfungsi untuk mengasimiliasikan pengetahuan baru ke dalam hierarki

pengetahuan yang secara progresif lebih rinci dan spesifik dalam struktur kognitif

seseorang. Berdasarkan beberapa pengertian tentang proses belajar di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa proses belajar merupakan suatu proses peserta didik

menerima pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang dialami serta

memadukannya dengan pengetahuan lama yang sudah dimilikinya.

2.3 Aktivitas Siswa

Pengajaran yang efektif  adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dengan belajar
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sendiri mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah

laku lainnya, serta mengembangkan ketrampilan yang bermakna untuk hidup di

masyarakat. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat

penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebagai rasionalitasnya hal ini juga

mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan ( Sardiman A.M,2005).

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas

yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Macam-macam  aktivitas siswa dapat

digolongkan sebagai berikut (1) Visual activities, misalnya membaca,

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan. (2) Oral activities, misalnya

menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, mengeluarkan pendapat,

wawancara. (3) Listening activities, misalnya mendengarkan uraian,

percakapan,diskusi,music, pidato. (4) Writing activities, misalnya menulis cerita,

karangan, laporan, angket. (5) Drawing activities, misalnya menggambar,

membuat grafik, peta, diagram. (6) Motor activities, misalnya melakukan

percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun. (7)

Mental activities, misalnya menanggapi, mengingatkan, memecahkan soal,

menganalisis. (8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan,

gembira, bersemangat, berani dan tenang.

2.4 Hasil belajar

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk rumusan perilaku

sebagaimana yang tercantum dalam pembelajaran yaitu tentang penguasaan
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terhadap materi pembelajaran. Hasil belajar dapat diartikan sebagai taraf

kemampuan actual yang berupa perubahan tingkah laku dalam diri individu yang

bersifat terukur yaitu berupa penguasaan ilmu pengetahuan , ketrampilan, dan

sikap yang dicapai oleh peserta didik sebagai hasil dari apa yang telah dipelajari di

sekolah (Wina Sanjaya,2007).

Menurut Dimyati ( dalam Soli Abimanyu,2009) hasil belajar siswa dapat

dikelompokkan dalam tiga ranah yaitu (1) Ranah kognitif mencakup hasil belajar

yang berhubungan dengan perilaku pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis,

sintesis, dan evaluasi (2) Ranah afektif mencakup hasil belajar yang berhubungan

dengan perilaku penerimaan, partisipasi, penilaian dan penetuan sikap, organisasi

dan pembentukan pola hidup (3) Ranah psikomotor mencakup hasil belajar yang

berhubungan dengan perilaku persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan

terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreatifitas. Hasil

belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami

proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Hasil belajar juga dapat diartikan

sebagai kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam  suatu usaha yang

mnenghasilkan pengetahuan dan nilai-nilai kecakapan hidup (Slamet,2003).

Berdasarkan pendapat diatas hasil belajar adalah sesuatu yang digunakan untuk

mengumpulkan informasi tentang hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti

proses pembelajaran, hal ini merupakan usaha siswa untuk mencapai suatu hasil

yang diinginkan. Hasil belajar IPS adalah hasil yang dicapai oleh siswa melalui

kegiatan belajar IPS.
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Pendidikan IPS adalah program pendidikan yang memilih bahan

pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniti, yang diorganisasikan dan

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Yang dimaksud

dengan ilmiah ialah bahwa pendidikan IPS disajikan secara sistematis dengan

memperhatikan urutan isi yang logis. Sedangkan psikologis dimaksudkan bahwa

pendidikan IPS  disusun berdasarkan kondisi siswa, guru, ruang kelas, sekolah,

yang berbeda dalam kultur, harapan, aspirasi, perasaan, lingkungannya dan faktor

psikis lainnya.IPS merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-

ilmu sosial (sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi,

ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya). Menurut Saidiharjo, IPS merupakan hasil

kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran

seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. Mata pelajaran

tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu

bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan demikian sebenarnya

IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial, dengan pengertian bahwa teori, konsep,

prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep dan prinsip yang ada dan

berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial dengan bidang keilmuannya

dipergunakan untuk melakukan pendekatan, analisis, dan menyusun alternatif

pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan pada pengajaran IPS (Silvester

Petrus Taneo,2009).

Menurut Mathias (dalam Silvester Petrus Taneo,2009) pengajaran IPS

sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang
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datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan

mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh



lingkungan mereka tersebut. Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana

untuk mengenal masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari

masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, misalnya melalui acara

televisi, siaran radio, dan membaca koran. Pengenalan siswa melalui wahana luar

sekolah mungkin masih bersifat umum, terpencar-pencar, dan samar-samar. Oleh

karena itu agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau

informasi yang masih umum dan samar-samar tersebut perlu disistematisasikan.

Melalui pengajaran IPS siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan,

sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya.

Alasan mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah

sebagai  berikut :

a. Agar siswa dapat mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau

kemampuan yang telah dimiliki menjadi lebih bermakna.

b. Agar siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah

sosial secara rasional dan bertanggung jawab.

c. Agar siswa dapat mempertinggi toleransi dan persaudaraan di

lingkungan sendiri dan antar manusia.

Hakikat dari IPS terutama jika disorot dari anak didik adalah sebagai

pengetahuan yang akan membina para generasi muda belajar ke arah positif  yakni

mengadakan perubahan-perubahan sesuai kondisi yang diinginkan oleh dunia

modern atau sesuai daya kreasi pembangunan serta prinsip-prinsip dasar dan

sistem nilai yang dianut masyarakat serta membina kehidupan masa depan

14

masyarakat secara cemerlang dan lebih baik untuk kelak diwariskan kepada

turunannnya secara lebih baik.



IPS sebagai komponen kurikulum sekolah merupakan kesempatan yang

baik untuk membina afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak didik untuk

menjadi manusia pembangunan Indonesia, dalam hal ini pengajaran IPS

berkewajiban membentuk tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Jadi

tujuan pendidikan nasional harus menciptakan manusia pembangunan yang

berkepribadian Pancasila, yakni manusia pembangunan yang tidak hanya sadar

akan kepentingan hidup masyarakat pada masa kini saja, tetapi juga memiliki

kesadaran dan perspektif  kehidupan untuk masa yang akan datang.

Tujuan kurikuler pengajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya

adalah sebagai berikut :

a. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi,

menganalisis, dan menyusun alternative pemecahan masalah sosial

yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

b. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan

sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta

berbagai keahlian.

c. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif

dan keterampilan terhadap  lingkungan hidup yang menjadi bagian dari

kehidupan integralnya.

d. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan

kehidupan/masyarakat, perkembangan ilmu dan tekhnologi.

15

IPS di SD banyak mengkaji tentang sejarah, geografi, dan ekonomi.

Konsep-konsep yang harus dipelajari di SD cukup banyak dan luas cakupannya,

yang menuntut siswa untuk mengerti dan memahami. Untuk itu guru perlu



menerapkan suatu metode/strategi/pendekatan yang dapat memudahkan siswa

untuk memahami materi IPS.

2.6 Metode-metode pembelajaran

Menurut Djamarah (2000), ada beberapa macam metode pembelajaran

yang dapat dilaksanakan di dalam kelas. Pemilihan metode yang akan diterapkan

di dalam kelas perlu disesuaikan dengan materi pelajaran, kondisi kelas, kondisi

siswa, saran dan prasarana, pengetahuan guru, dan lain-lain.

2.6.1 Metode Proyek

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertolak

tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan

sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna.Penggunaan ini

bertolak dari anggapan bahwa pemecahan masalah tidak akan tuntas bila tidak

ditinjau dari berbagai segi. Dengan perkataan lain, pemecahan setiap masalah

perlu melibatkan bukan hanya satu mata pelajaran atau bidang studi saja,

melainkan hendaknya melibatkan berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dan

sumbangannya bagi pemecahan masalah tersebut, sehingga setiap masalah dapat

dipecahkan secara keseluruhan yang berarti.
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2.6.2 Metode Eksperimen

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran, dimana

siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu

yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode



percobaan ini siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan

sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis,

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, atau proses

sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari

kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik

kesimpulan atau proses yang dialaminya itu.

2.6.3 Metode Tugas dan Resitasi

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas

yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah,

di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, di rumah siswa, atau dimana saja

asal tugas itu dapat dikerjakan. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan

pelajaran terlalu banyak sementara waktu sedikit. Artinya, banyaknya bahan yang

tersedia dengan waktu yang kurang seimbang. Agar bahan pelajaran selesai sesuai

dengan waktu yang ditentukan, maka metode inilah yang biasanya guru gunakan

untuk mengatasinya.

2.6.4 Metode Diskusi

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa

dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan
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yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Teknik diskusi

adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di

sekolah. Di dalam proses diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, di mana

interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar



pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif,

tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja.

2.6.5 Metode Sosiodrama

Metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya, dan

dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada dasarnya

mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah

sosial.Tujuan yang diharapkan dengan penggunaan metode sosiodrama adalah

agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar

bagaimana membagi tanggung jawab, dapat belajar bagaimana mengambil

keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, dan merangsang kelas untuk

berpikir dan memecahkan masalah.

2.6.6 Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan

meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda

tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan, yang sering disertai

dengan penjelasan lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa

terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk

pengertian dengan baik dan sempurna. Metode demonstrasi baik digunakan untuk
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mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan

proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, dan

mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu.

2.6.7 Metode Problem Solving



Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya

sekedar mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam

problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai

dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.

2.7 Metode permainan

Kata homoluden merupakan sebuah kristalisasi dari hakikat manusia

adalah makhluk yang senang bermain. Dalam sejarah perkembangan kehidupan

manusia adalah makhluk yang senang bermain. Dapat diamati dari anak pada

masa bayi sebelum dapat berkomunikasi yang menikmati dirinya bermain dengan

anal, tingkat yang selanjutnya bermain gelembung ludah. Tahap yang lebih tinggi

bayi akan mengalami masa nyeloteh. Pada masa anak tumbuh menjadi anak-anak,

akan mencoba mengeksploitasi sekitar dengan bermain. Dalam hal ini anak akan

bermain menggunakan panca indra yang dimiliki dan terkadang sangat asyik

seolah tidak mengabaikan lingkungan sekitar. Pada tahap perkembangan

selanjutnya anak akan ditempatkan pada lingkungan sosial. Secara fisik dengan

bermain anak melibatkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak. Dengan bergerak

maka anak mendapat rangsangan sehingga organ tubuh akan
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mengalami rangsangan dan membawa efek yang bagus untuk pertumbuhan badan.

Secara konseptual permainan memberi efek mengembangkan ketrampilan untuk

memiliki ataupun meningkatkan bahkan pengayaan kemampuan gerak.

Istilah permainan sebenarnya tidak mengacu pada tipe permainan tetapi pada

pensekatan pembelajaran yang digunakan. Teori bermain membahas tentang

aktivitas jasmani anak yang dilakukan dengan rasa senang, sederhana, serta kaitan



bermain sebagai wahana pencapaian tujuan pendidikan. Bermain merupakan

kegiatan yang dilakukan dengan rasa senang, sukarela, sungguh-sungguh, tetapi

bukan merupakan suatu kesungguhan, dan semata-mata hanya memperoleh

kesenangan (Victor G.Simanjuntak,2009).

Makna bermain dalam pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan suka rela atas

dasar rasa senang.

b. Bermain dengan rasa senang menumbuhkan aktivitas yang dilakukan

secara spontan

c. Bermain dengan rasa senang, untuk memperoleh kesenangan,

menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu dilatih,

kadang-kadang memerlukan kerjasama  dengan teman, menghormati

lawan, mengetahui kemampuan teman, patuh pada peraturan dan

mengetahui  kemampuan dirinya sendiri.

Gabbard, Lablanc, dan Lowy (dalam Simanjuntak,2009) mengutarakan bahwa

pertumbuhan, perkembangan dan belajar lewat aktivitas jasmani akan

mempengaruhi :
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a. Ranah kognitif

Kemampuan berpikir (bertanya, kreatif, dan menghubungkan),

kemampuan memahami (perceptual ability), menyadari gerak, dan

penguatan akademik.

b. Ranah psikomotor

Pertumbuhan biologik, kesegaran jasmani, keterampilan gerak, dan

peningkatan keterampilan gerak.



c. Ranah afektif

Rasa senang, penanggapan yang sehat terhadap aktivitas jasmani,

kemampuan menyatakan dirinya (mengaktualisasi diri), menghargai

sendiri, dan ada konsep diri.

Menurut komite kebijakan laboratorium perkembangan anak, seperti yang

dikutip Caron dan Allen,1985 (dalam Konsorsiom PJJ PGSD,2007),

pengoptimalan perkembangan anak yang ingin dicapai melalui permainan ini

secara terperinci meliputi :

a. Nilai diri dan percaya diri.

b. Kepercayaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama.

c. Hubungan interpersonal dan keterampilan berkomunikasi yang efektif.

d. Kemampuan untuk berpikir/bersikap secara mandiri dan

mengembangkan kontrol diri.

e. Keterampilan untuk mengemukakan gagasan dan perasaannya.

f. Pemahaman dan pengelolaan informasi tentang lingkungan fisik dan

sosialnya.
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g. Pemerolehan dan penggunaan keterampilan untuk memecahkan

masalah.

h. Rasa ingin tahu tentang dunia sekitarnya dan rasa nyaman dalam

belajar dan bereksplorasi.

Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode permainan

merupakan kegiatan yang di dalamnya siswa terlibat dalam suatu permainan

dengan aturan yang mengikat, sehingga kegiatan belajar mengajar masih tetap



dalam kendali guru. Bermain (play) mengacu pada beberapa teori bermain yang

dikemukakan para ahli. Pengertian bermain tak dapat dilepaskan dari sudut

pandang teori yang mendasari fungsinya. Dari sejumlah teori yang ada, dapat

dikemukakan tujuh pandangan utama yaitu :

a. Teori Surplus Energi

Dalam pandangan ini bermain merupakan penyaluran energi yang

berlebihan. Anak-anak yang memperoleh cukup gizi dan waktu

beristirahat umumnya memiliki kelebihan energi sehingga untuk

membuang energi berlebih itu dilakukan kegiatan bermain.

b. Teori Relaksasi

Pandangan ini menyatakan bahwa bermain merupakan cara seseorang

untuk menjadi lebih santai dan segar setelah tersalurnya energi.

Frekuensi bermain anak menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih

santai setelah bersusah payah mempelajari sesuatu. Dalam pandangan

ini, isi kegiatan tidak terlalu menjadi penekanan.

c. Teori Preparasi atau Insting
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Di sini bermain dijelaskan sebagai suatu perilaku instingtif. Kegiatan

manusia yang instingtif cenderung berdasarkan atas perkembangan

anak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bermain merupakan

kejadian alamiah yang merupakan bagian dari persiapan

perkembangan dan pertumbuhannya. Anak-anak mempraktikkan

elemen-elemen yang lebih kecil dari sejumlah perilaku orang dewasa

yang lebih kompleks.

d. Teori Rekapitulasi



Pandangan ini mencoba menemukan hubungan antara kegiatan

bermain dengan evolusi kebudayaan. Di sini ditekankan bahwa setiap

anak kembali melakukan berbagai perilaku manusia dewasa yang

tampil selama masa transisi antara zaman berburu hingga zaman

modern saat ini.

e. Teori Pertumbuhan dan Perkembangan

Pandangan ini menyatakan bahwa bermain merupakan salah satu cara

mengembangkan kemampuan anak. Dengan bermain anak melatih

berbagai keterampilan baru dan menyempurnakannya. Pandangan ini

menekankan pentingnya bermain bagi anak untuk menuju

kematangannya.

f. Teori Penyaluran Emosi

Menurut pandangan ini ada dua penjelasan, yaitu : pertama, bermain

merupakan ekspresi simbolik dari suatu harapan, kedua, merupakan

upaya pengendalian pengalaman-pengalaman yang menegangkan.

Kedua pandangan ini melihat bermain sebagai sarana menyalurkan
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emosi. Tidak sebagaimana Piaget yang melihat bermain sebagai

asimilasi, pandangan yang didasari psikoanalisis ini, melihat bermain

sebagai upaya anak memanfaatkan peluang-peluang tertentu untuk

mengatasi tantangan-tantangan yang dalam kenyataannya belum tentu

bisa dikuasai.

g. Teori Kognitif

Pendapat ini menyatakan bahwa bermain adalah suatu upaya asimilasi.

Sebagaimana diketahui, Piaget mengemukakan adanya dua aspek yang

ada dalam kemampuan adaptasi seseorang yaitu asimilasi dan



akomodasi. Asimilasi adalah proses organisme menerapkan struktur

yang ada tanpa modifikasi terhadap aspek-aspek baru dari lingkungan

yang dihadapinya. Sedangkan akomodasi adalah proses organisme

memodifikasi struktur yang sudah ada menjadi struktur baru untuk

menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan.

Perbedaan antara bermain dan bukan bermain tidak terletak pada jenis kegiatan

(apa) yang dilakukan, tetapi lebih pada (bagaimana) sikap individu melakukannya.

Karakteristik bermain antara lain :

a. Bermain dilakukan karena kesukarelaan, bukan paksaan.

b. Bermain merupakan kegiatan untuk dinikmati. Itu sebabnya bermain

selalu menyenangkan, mengasyikkan, dan menggairahkan.

c. Tanpa iming-iming apapun, kegiatan bermain itu sendiri sudah

menyenangkan.

d. Dalam bermain, aktivitas lebih penting daripada tujuan. Tujuan

bermain adalah aktivitas itu sendiri.
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e. Bermain menuntut partisipasi aktif, secara fisik ataupun mental.

f. Bermain itu bebas, bahkan tidak harus selaras dengan kenyataan.

g. Dalam bermain, individu bertingkah laku secara spontan, sesuai

dengan yang diinginkan saat itu.

h. Makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditentukan si pelaku.

Kelebihan metode permainan ialah : (a) permainan sebagai metode pembelajaran

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, (b) aktivitas

yang dilakukan siswa bukan saja fisik tetapi juga mental, (c) dapat

membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, (d) dapat memupuk solidaritas dan



kerjasama, (e) dengan permainan materi lebih mengesankan sehingga sukar

dilupakan.

Kekurangan permainan ialah : (a) bila jumlah siswa SD terlalu banyak akan sulit

melibatkan seluruh siswa dalam permainan, (b) tidak semua materi dapat

dilaksanakan melalui permainan, (c) permainan banyak mengandung unsur

spekulasi sehingga sulit untuk dijadikan ukuran yang terpercaya.

Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode

permainan :

a. Guru membagi siswa menjadi beberapak kelompok sesuai dengan

kebutuhan , tujuan permainan, dan jenis permainan.

b. Guru menjelaskan tentang aturan permainan, apa yang harus dilakukan

oleh  tiap-tiap kelompok, sanksi bagi yang melanggar aturan, serta

hukuman bagi yang kalah dalam permainan.

c. Guru memimpin, mengawasi dan membimbing jalannya permainan.
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d. Guru dan siswa merefleksi jalannya permainan, apa yang menjadi

kendalanya dan bagaiman cara mengatasinya.

2.8 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah:

Jika menggunakan metode permainan dalam pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial , maka aktivitas dan hasil belajar  pada siswa kelas V

SD




