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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya. Hasil belajar memepunyai peranan penting dalam

proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik

untuk keseluruhan kelas maupun individu (Nana Sudjana, 2004 : 22).

Sedangkan Menurut Benyamin Bloom dkk (2007 : 2-5) menyatakan bahwa

"hasil belajar tercemin dalam tiga ranah (domain) yaitu : ranah kognitif,

afektif, psikomotor".

1. Ranah Kognitif merujuk apa yang dipikirkan seseorang (Bloom : 1957)

2. Ranah Afektif merujuk apa yang dirasakan seseorang (Ksathwahl: 1964)

3. Ranah Psikomotor merujuk apa yang dilakukan seseorang ( Simpson dkk:

1972)

Faktor-faktor yang mempengauhi hasil belajar adalah:

a. Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar)

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada

faktor dari dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang



9

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain

yaitu : motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya.

b. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar)

Pencapain tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar

yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar siswa.

Adapaun faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan pengetahuan,

penanaman konsep dan keterampilan, dan pembentukan sikap.

Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari proses belajar

yang dilakukan oleh siswa, harus semakin tinggi has il belajar yang diperoleh

siswa. Proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang dicapai siswa.

( Nana Sudjana, 2004 : 111)

B. Sains Atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

1. Sains

Menurut Abruscato dalam "Anonim" (2007 : 35) dalam bukunya yang

berjudul "Teaching Children Science" mendefinisikan bahwa sains adalah

sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat serangkaian proses sistematis

guna mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta.

Secara umum istilah sains memiliki arti sebagai ilmu pengetehuan. Oleh

karena itu sains didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang

tersusun secara sistematis sehingga secara umum istilah sains mencangkup

ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam atau "Natural

Science". Pengertian atau istilah sains sebagai ilmu pengetahuan alam
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sangat beragam, menurut Conant sains diartikan sebagai bangunan atau

deretan konsep yang saling berhubungan sebagai hasil dari eksperimen

dan observasi. Campbell mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang

bermanfaat dan cara bagaimana atau metode untuk memperolehnya

(Poedjiadi,2007: 35)

Sedang menurut Carin & Sund (1989) Sains adalah suatu sistem untuk

memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang

terkontrol. Dalam kamus bahasa Indonesia sains diartikan sebagai ilmu

yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya atau berdasarkan

kenyataannya.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sains

adalah pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh dengan cara

yang terkontrol.

2. Pembelajaran Sain di Sekolah Dasar

Untuk pembelajaran Sains yang menjadi fokus dalam pembelajaran adalah

adanya interaksi antara siswa dengan obyek atau alam secara langsung.

Oleh karena itu sebagai fasilitator perlu menciptakan kondisi dan

menyediakan sarana agar siswa dapat mengamati dan memahami obyek

sains. Dengan demikian siswa dapat menemukan konsep dan membangun

dalam struktur kognitifya.

Menurut Piaget perkembangan kognitif anak dapat dibedakan antara

beberapa tahap sejalan dengan usahanya yaitu:

1. 0 - 2 tahun : Sensori Motor
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2. 2-6 tahun : PraOperasional

3. 7-11 tahun : Operasional Konkrit

4. > 11 tahun : Operasional Formal

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui

pengamatan tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur

yang benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid)

sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul (truth). Jadi IPA mengandung 3

hal yaitu :

a. Proses (usaha menusia memahami alam semesta)

b. Prosedur ( pengamatan yang tepat dan prosedur yang benar)

c. Produk (kesimpulan benar)

Menurut Wikipedia Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah "sebuah mata

pelajaran yang membahas ilmu-ilmu biologi, fisika dan kimia untuk SD

dan SMP".

C. Metode Permainan

Metode permainan adalah aktivitas jasmani anak yang dilakukan dengan rasa

senang sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendekatan. Permainan

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

sungguh. tetapi bukan merupakan suatu kesungguhan dan semata-mata hanya

memperoleh kesenangan. (Viktor G Simanjuntak, dkk, 2008 : 3-134).

Selanjutnya menurut Caron dan Allen, (2009: 6-5) "pengoptimalan
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perkembangan anak yang ingin dicapai melalui permainan ini secara

terperinci" meliputi:

1. Nilai diri dan percaya diri, ini dimaksudkan dengan bermain dapat

meningkatkan kemampuan untuk tampil di depan umum. Setiap

permainan selalu melibatkan lebih dari satu orang, dengan demikian anak

akan di kondisikan untuk mau trampil.

2. Kepercayaan tanggungjawab dan keterampilan berkomunikasi yang

efektif.

3. Kemampuan untuk berpikir atau bersikap secara mandiri dan

mengembangkan kontrol diri.

4. Keterampilan untuk mengemukakan gagasan dan perasaannya.

5. Pemahaman dan pengelolaan informasi tentang lingkungan flsik dan

sosial.

6. Perolehan dan penggunaan keterampilan untuk memecahkan masalah.

7. Rasa ingin tahu tentang dunia sekitarnya dan rasa nyaman dalam belajar

dan bereksplorasi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode permainan adalah

suatu cara atau kegiatan belajar yang dilakukan dengan suasana senang

dengan menggunakan suatu keterampilan atau cara-cara tertentu untuk

mendapatkan sesuatu.

D. Media Gambar

Secara harfiah kata "media" berasal dari bahsa latin yang merupakan bentuk

jamak dari "medium" yang berarti pernatara atau adat (sarana) untuk

mencapai sesuatu.

Assosiation for Education and Communication Tecnologi (AECT)
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mendefinisikan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu

proses penyaluran informasi.

Sedangkan Education Assiciation (NBA) mendefinisikan media sebagai

benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan.

Beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar

mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.

Koyo K dan Zulkarimen (2008 : 7 - 4) mendefenisikan media sebagai

berikut:

Media adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang

pikiran, perasaan dan kemauan seseorang sehingga dapat mendorong

tercapainya proses belajar pada dirinya.

Dari tiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan sesuatu

yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan,

dan kemauan siswa, sehingga dapat terjadi proses belajar pada dirinya.

Penggunaan media gambar secara efektif memungkinkan siswa dapat belajar

lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai. Sedangkan gambar adalah simbol komunikasi manusia

yang seolah-olah dapat mewakili benda yang sebenarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud media gambar

adalah alat atau sarana dengan bentuk gambar yang digunakan sebagai

perantara (medium) untuk menyampaikan pesan dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

Menurut Deni Setiawan (2008: 18-20) langkah-langkah pengambilan

gambar dengan cara :
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1. Tehnik memotong

2. Tehnik menempel

3. Tehnik memperbesar

1. Tehnik memotong

Bahan yang dibutuhkan adalah :

a. Cutter

b. Gunting

c. Majalah, Buku, dll

Pada Tehnik memotong gambar diambil dari buku. Kita dapat

memotong gambar tersebut pada objek yang kita inginkan atau dapat

juga pada keseluruhan gambar.

2. Tehnik menempel

Bahan yang di butuhkan adalah lem.

Pada tehnik menempel gambar disini hanya dibutuhkan lem biasa

(glukol) karena baik gambar atau tulisan hanya di tempel di papan

tulis.

3. Tehnik memperbesar

Tehnik memperbesar gambar disini dengan cara di fotocopi dengan

ukuran besar, baik gambar maupun tulisannya.

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka dan tujuan penelitian maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah "Jika siswa dalam belajar menggunakan
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metode permainan dan media gambar maka dapat meningkatkan hasil belajar

IPA Siswa Kelas II SD Negeri 02 Budi Aji".


