
II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Belajar dan Pembelajaran

Menurut Hilgard (dalam Nasution, 1986:39) belajar adalah proses yang 

melahirkan atau merubah suatu kegiatan melalui jalan latihan. Suatu proses 

ke arah perubahan dikatakan sebagai belajar apabila proses tersebut 

dilakukan dalam keadaan sadar. 

Belajar adalah suatu proses yang terjadi pada manusia dengan berpikir, 

merasa dan bergerak untuk memahami setiap kenyataan yang diinginkanya 

untuk menghasilkan sebuah perilaku, pengetahuan, teknologi atau apapun 

yang berupa karya dan karsa manusia tersebut. Belajar berarti sebuah 

pembaharuaan menuju pengembangan diri individu agar kehidupannya bisa 

lebih baik dari sebelumnya. Belajar juga dapat diartikan sebagai adaptasi 

terhadap lingkungan dan interaksi seorang manusia dengan lingkungan 

tersebut. Sehubungan dengan pembelajaran maka akan terjadi proses 

belajar, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan sekitar dan akan diaktualisasikan dengan prilaku sehari-hari.

Gagne mengartikan belajar sebagai suatu proses dimana suatu organisme 

berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman”. Definisi belajar oleh 
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Gagne hampir sama dengn definisi belajar yang dikatakan Crow (dalam 

Sagala, 2005:13) belajar adalah upaya memperoleh kebiasaan-kebiasaan, 

pengetahuan, dan sikap-sikap. Belajar merupakan suatu proses perubahan 

prilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman 

tertentu. Belajar menghasilkan perubahan prilaku yang secara relatif  tetap 

dalam berfikir, merasa dan melakukan.  Perubahan tersebut terjadi sebagai 

hasil latihan, pengalaman, dan pengembangan. Jadi belajar menghasilkan 

perubahan prilaku dalam diri peserta didik. Perubahan tingkah laku inilah 

sebagai pencerminan dari hasil belajar. Belajar dikatakan berhasil manakala 

seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah dipelajari maka 

belajar seperti ini disebut ”rote learning”. Kemudian jika yang telah 

dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan bahasa sendiri maka 

disebut ” over learning”. Pengertian belajar yang telah diuraikan diatas 

berbeda dengan yang dikemukakan John Dewey. 

Sedangkan pengertian belajar menurut John Dewey (dalam Sujana, 

2000:19)  adalah interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan 

hubungan dua arah antara belajar dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa  

dalam belajar siswa akan menerima stimulus dari lingkungan berupa 

masalah  dan lingkungan pun akan memberi bantuan-bantuan yang 

kemudian ditafsirkan oleh sistem saraf otak secara efektif sehingga masalah 

yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya. 

Meskipun terdapat  perbedaan para ahli dalam mendefinisikan belajar 

namun pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai makna dan hakekat 

belajar. Inti dari belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku secara 
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sadar yang menyangkut aspek-aspek pengetahuan, pengertian, sikap, 

keterampilan, kebiasaan dan sebagainya yang dapat dilakukan dengan 

memberi stimulus-stimulus maupun pengalaman-pengalaman selama proses 

belajar berlangsung.

Secara fundamental Dollar dan Miller (Rusyan, 2000:164) menegaskan 

bahwa keefektifan prilaku belajar itu dipengharuhi oleh empat hal yaitu ;

a. Adanya motivasi, dimana siswa harus menghendaki sesuatu (the 
learner must want something)

b. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran, dimana siswa harus 
memperhatikan sesuatu (the learner must notice something)

c. Adanya usaha, dimana siswa harus melakukan sesuatu (the learner 
must do something)

d. Adanya evaluasi dan pemanatapan hasil, dimana siswa harus 
memperoleh sesuatu (the learner must get something)

Proses belajar adalah suatu hal yang kompleks, tetapi dapat juga dianalisa 

dan diperinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas-asas belajar (Aqib 

2002: 44-45). Hal ini perlu kita ketahui agar kita memiliki pedoman dan 

tekhnik belajar yang baik. Prinsip-prinsip itu adalah :

a. Belajar harus bertujuan dan terarah. Tujuan akan menuntutnya dalam 

belajar untuk mencapai harapan-harapan.

b. Belajar memerlukan bimbingan, baik dari bimbingan guru maupun 

buku pelajaran itu sendiri.

c. Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari 

sehingga diperoleh pengertian-pengertian.

d. Belajar memerlukan latihan dan ulangan agar apa-apa yang telah 

dipelajari dapat dikuasainya.
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e. Belajar adalah suatu proses aktif dimana terjadi saling pengaruh 

secara dinamis antara siswa dengan lingkungannya.

f. Belajar harus disertai keinginan dan kemauan yang kuat untuk 

mencapai tujuan.

g. Belajar dikatakan berhasil apabila telah sanggup menerapkan 

kedalam bidang praktek sehari-hari.

Belajar diperlukan aktivitas, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat 

(Learning by doing), berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas, oleh karena itu, 

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi 

pembelajaran. Aktivitas belajar memiliki beberapa prinsip yang berorientasi 

pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa lama dan 

pandangan ilmu jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas 

didominasi oleh guru, sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern 

aktivitas didominasi oleh siswa. Pada pandangan ilmu jiwa modern 

menerjemahkan jiwa manusia itu sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki 

potensi, dan energi sendiri. Oleh karena itu dalam belajar siswa harus aktif 

agar potensinya berkembang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Sardiman (2003: 99)“. Belajar adalah berbuat dan sekaligus merupakan 

proses yang membuat anak didik harus aktif.” Dalam kegiatan belajar 

terdapat dua aktivitas yaitu aktivitas fisik dan aktivitas mental. Kedua 

aktivitas ini harus selalu berkait, artinya harus terjadi keserasian antara 

kedua aktivitas tersebut agar hasil belajar yang dihasilkan optimal. Hal ini 

seperti yang dikemukakan Sardiman (2003:100). 
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2.2 Teori Belajar Behavioristik

Penggunaan mdia pembelajaran pada dasarnya adalah memanfaatkan 

fasilitas yang ada yang di sekolah dan di jadikan sebagai penunjang dalam 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan media gambar dalam 

pembelajaranmengandung dua makna penting yaitu metode belajar dan 

media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode pembelajaran tentu 

memepengaruhi media pembelajaran yang akan digunakan. Penggunaan 

media pembelajaran hendaknya harus memperhatikan beberapa unsur 

seperti tujuan pembelajaran, respon siswa, maupun karakteristik siswa itu 

sendiri. 

Penggunaan media belajar dalam pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat siswa sehingga berpengaruh baik terhadap prilaku 

maupun psikologi anak. Penggunaan media gambar dalam hal ini berkaitan 

dengan teori belajar behavioristik yang menjelaskan bahwa belajar itu 

adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara 

konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan respon. 

Rangsangan yang dimaksud adalah lingkungan belajar anak, baik yang 

internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan 

respons adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik terhadap rangsangan. 

Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku. 

Gagne disebut sebagai Modern Neobehaviouris mendorong guru untuk 

merencanakan instruksioanal pembelajaran agar suasana dan gaya belajar 

dapat dimodifikasi (http//Trimanjuniarso.wordpress.com). Keterampilan 
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paling rendah menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan yang lebih 

tinggi dalam hirarki keterampilan intelektual. Guru harus mengetahui 

kemampuan dasar yang harus disiapkan. Belajar dimulai dari hal yang 

paling sederhana dilanjutkan pada yang lebih kompleks sampai pada tipe 

belajar yang lebih tinggi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang 

sederhana sampai pada yang kompleks. Tujuan pembelajaran di bagi dalam 

bagian kecil yang di tandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. 

Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. 

Pengulangan dan latihan di gunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat 

menjadi kebiasaan. Hasil yang di harapkan dari penerapan teori 

behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. 

Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang 

kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian di

dasari atas perilaku yang tampak. 

Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah 

pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini 

adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada pengaruh 

kebudayaan terhadap tingkah laku. Teori ini mengatakan bahwa 

pembelajaran akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep, teori, aturan, atau 

pemehaman melalui contoh-contoh yang ada dikehidupannya.  Sesuai 

dengan pendapat Brunner yang melihat perkembangan seseorang melalui  

tiga tahapan yaitu :
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1. Tahap anaktif, seseorang melakukan aktivitas dalam upaya 

memahami lingkungan sekitar

2. Tahap ikonic, seseorang memahami objek melalui gambar dan 

visualisasi verbal

3. Tahap simbolik, seeorang telah memiliki ide atau gagasan abstrak 

yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan logika

Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari 

beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, 

karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia (Asri, 

2005:27). Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada 

teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objek, pasti, 

tetap, dan tidak berubah. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak  struktur 

pengetahuan yang sudah ada melalui proses berfikir yang dapat dianalisa 

dan dipilah  sehingga makna yang dihasilkan dari proses berfikir ditentukan 

oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Karena  teori behavioristik 

memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur 

rapi dan teratur, maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas 

dan ditetapkan dulu secara ketat.  

Teori  behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang 

membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur 

seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, reflek, daya tahan dan 

sebagainya, contohnya: percakapan bahasa asing, mengetik, menari, 

menggunakan komputer, berenang, olahraga dan sebagainya. Teori ini juga 
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cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan 

dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka 

meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti 

diberi pujian. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan 

pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang 

menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah 

dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes (Asri, 2005:28).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori-teori behavioristik 

adalah ciri-ciri kuat mendasarinya yaitu mementingkan pengaruh 

lingkungan, mementingkan bagian-bagian (elementalistik), mementingkan 

peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar 

melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang 

sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasan melalui 

latihan atau pengulangan, dan hasil belajar yang dicapai adalah munculnya 

perilaku yang diinginkan.

2.3 Media Pembelajaran

2.3.1 Definisi Media

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

Mediim yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pada penerima pesan. Gagne 

(Arsyad 2002:6), menyatakan media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Sementara Briggs 

(Arsyad 2002:6) berdiskusi bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 
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menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Adapun batas yang 

diberikan ada persamaan-persamaan diantarannya yaitu bahwa media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Oleh karena itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran 

apabila media tersebut digunakan agar informasi antara dua pihak nyata 

komunikator dan komunikan dapat tersampaikan dan dapat membantu 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan saat merencanakan pembelajaran 

secara efektif dan efisien. Rustaman (2001: 124) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala jenis sarana yang dapat diindera yang  

digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Oemar Hamalik, (2003: 24) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah 

alat, metode, tehnik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan pembelajar dalam pembelajaran.  

Sedangkan menurut Rahardjo (l984: 41) media merupakan wadah dari pesan 

yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau 

penerima pesan tersebut. Dan  materi yang ingin disampaikan adalah pesan 

pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses 

belajar. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa media pendidikan 

dapat mengurangi dan mempermudah tugas guru dalam menyampaikan 

pesan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Rahardjo 

mengklasifikasikan media menjadi tujuh kelompok yaitu (a) audio visual 
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gerak, (b) media audio visual diam, (c) media audio semi gerak, (d) media 

visual gerak, (e) media visual diam, (f) media audio, dan (g) media cetak. 

Dilihat dari jenisnya, media terbagi menjadi:

1. Media auditif 

Media yang hanya mengandalkan suara saja seperi radio, kaset 

rekoorder, peringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli 

atau mempunyai kelainan pendengaran.

2. Media visual

Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada 

yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slides, foto,

gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan 

gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun.

3. Media audio visual

Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media 

ini mempunya kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua 

jenis media yang pertama dan kedua.

Menurut AECT  atau The Assosiation For Education Comminication and 

Teknologi (Miarso 2004:457), mendefinisikan media dalam lingkup 

pendidikan sebagai segala sesuatu yang dapat di manipulasi, dilihat, di

dengar, di baca, atau di bicarakan beserta instrument yang dipergunakan 

untuk kegiatan tersebut. Heinnich  (1996: 170) membuat klasifikasi jenis 

media pembelajaran sebagai berikut 
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a. Media yang tidak diproyeksikan (non projected media).

b. Media yang diproyeksikan (projected media).

c. Media Audio

d. Media Video

e. Media berbasis komputer (computer based media).

f. Multimedia kit

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau sarana yang dimanfaatkan oleh guru untuk 

menjawab dan berinteraksi dengan pembelajar dalam proses belajar 

pembelajaran guna mencapai prestasi  yang diinginkan. Peranan media 

dalam pembelajaran dapat memperjelas pesan dan informasi yang 

disampaikan guru, mengarahkan dan meningkatkan perhatian siswa, serta 

mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Seel & Richey yang dikutip oleh Arsyad (2002:7) membagi media 

pembelajaran menjadi 3 jenis, yaitu: 

a. Media  prestasi  teknologi cetak. 

Teknologi cetak berfungsi mengprestasi kan penyampaian materi 

pembelajaran melalui proses pencetakan mekanis seperti buku.

b. Media  prestasi  teknologi audio visual. 

Teknologi audio visual merupakan cara penyampaian pembelajaran 

dengan menggunakan mesin elektronik berfungsi menyampaikan 

pesan pembelajaran dalam bentuk audio dan visual.
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c. Media prestasi  teknologi berdasarkan komputer. 

Teknologi berbasis komputer merupakan teknologi terbaru, media 

ini berusaha menyapaikan materi pembelajaran menggunakan 

sumber-sumber mikroprosesor.

Oemar Hamalik (2003: 51) membagi media pembelajaran menjadi:

a. Bahan-bahan cetakan atau bacaan: buku, komik, majalah, buletin, 

folder, famlet,dll.

b. Alat-alat audio visual, terdiri dari:

1. Media pembelajaran tanpa proyeksi: papan tulis papan tempel, 

planel, garfik, foster, kartun, komik dan gambar.

2. Media pembelajaran tiga dimensi: diorama, boneka, topeng, 

ritaton, standar lembar balik, peta, globe, pameran.

3. Media pembelajaran yang menggunakan tehnik: film, rekaman 

radio, televisi, raboratorium, komputer dll.

c. Kumpulan benda-benda (material koleksi): potongan kaca, potongan 

sendok, daun, benih, bibit, bahan kimia, darah dll. 

d. Sumber-sumber masyarakat; obyek wisata, peninggalan sejarah, 

dokumentasi bahan-bahan, masalah-masalah dll.

e. Contoh-contoh kelakuan yang dicontohkan oleh guru; gerakan 

tangan, kaki, badan, mata dll. 

Hamalik (2003:15) berdiskusi bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

pembelajaran dapat membangkitkan keinginan yang baru,  membangkitkan 

motivasi, dan merangsang kegiatan belajar bahkan membawa pengaruh-
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pengaruh psikologi terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada 

tahap orientasi akan sangat membantu keefektifan proes pembelajaran saat 

itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa media pembelajaran 

juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadukan informasi. 

Media pembelajaran mempunyai fungsi yang cukup berarti dalam 

pembelajaran, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rowntree dalam 

Rohani (1997:7), media pembelajaran berfungsi: (a) membangkitkan 

motivasi belajar, (b) mengulang apa yang telah dipelajari, (c) menyediakan 

stimulus belajar, (d) mengaktifkan respon peserta didik, (e) memberikan 

balikan dengan segera, dan (f) menggalakkan latihan yang serasi. Media 

pembelajaran memiliki banyak kegunaan. Hal ini dilihat menurut 

Encylopedia Of Educational (Hamalik 2003:15) sebagai berikut

a. Meletakan dasar yang konkret untuk berfikir
b. Memperbesar perhatian pada siswa
c. Meletakan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar
d. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbukan 

kegiatan belajar yang mandiri dikalangan siswa
e. Menumbuhkan pemikiran yang yang teratur dan kontinieu
f. Membantu menumbuhkan pengertian
g. Memberi pengalaman-pengalaman yang tidak mudah  diperoleh 

dengan cara lain

Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad 2002:2) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa yakni :

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga  dapat 
menumbuhkan motivasi belajar



14

b. Bahan pembelajaran akan lebih maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai 
tujuan pembelajaran

c. Metode pembelajaran akan  lebih bervariasi , tidak semata-mata 
komunkasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga 
siswa tidak bosan  dan guru tidak kehabisan tenaga apabila memiliki 
bnayak jam

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 
hanya mendengar uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti 
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memeragakan, dan 
lain-lain.

Dalam menggunakan media pembelajaran hendaknya guru memperhatikan 

sejumlah prinsip-prinsip tertentu agar penggunaan media dapat mencapai 

hasil yang baik, yaitu :

a. Menentukan jenis media yang tepat, artinya guru memilih terlebih 

dahulu media yang mana yang sesuai untuk digunakan dalam 

pembelajaran

b. Menetapkan subyek yang tepat, artinya guru harus 

memperhitungkan penggunaan media yang sesuai  dengan tingkat 

kematangan anak

c. Menyajikan media yang yang tepat, artinya tehnik dan metode 

penggunaan media dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan, bahan, metode, waktu dan sarana

d. Menempatkan media pada waktunya, artinya penggunaan waktu 

yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran

2.3.2 Definisi Media Gambar

Diantara media pembelajaran, media gambar adalah media yang paling 

umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada 
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tulisan, apalagi jika gambar dibuat dan disajikan sesuai derngan persyaratan 

yang baik, sudah tentu akan menambah semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Alat peraga dapat memberi gagasan dan dorongan kepada 

guru dalam mengajar anak-anak sekolah dasar sehingga tidak tergantung 

pada gambar dalam buku teks ,tetapi dapat lebih kreatif dalam 

mengembangkan alat peraga agar para siswa menjadi senang belajar media 

inggris. Media Interview menurut Heinrich adalah yang media digunakan 

untuk membawa pesan dengan suatu tujuan. Jadilah kelebihan alat peraga 

visual khususnya sebagai salah satu dari media pembelajaran yang efektif. 

Dibawah ini beberapa pengertian media gambar, diantaranya

a. Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual 

kedalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang 

bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque 

proyektor (Hamalik, 1994 : 95)

b. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai, yang 

merupakan bahasan umum yang dapat dimengerti dan dinikmati 

(Sadiman, 1996 : 29)

c. Media gambar merupakan peniruan dari benda-benda dan 

pemandangan dalam hal bentuk, rupa serta ukurannya relatif 

terhadap lingkungan  ( Sadiman, 1996 : 37 )

Menurut bentuk penyajian dan cara penyajiannya,  media diklasifikasikan 

menjadi tujuh kelompok penyaji yaitu (a) kelompok satu  meliputi grafis, 

bahan cetak dan gambar diam, (b) kelompok dua meliputi media proyeksi 

diam, (c) kelompok ketiga seperti media audio, (d) kelompok keempat 
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seperti media audio, (e) kelompok kelima meliputi media gambar hidup, (f) 

kelompok keenam seperti media televisi, dan (g) kelompok ketujuh seperti 

multimedia (Cepi Riyana, 2007:13).

Manfaat penggunaan media gambar dalam pembelajaran bagi guru adalah :

a. Memudahkan pengertian ketika anak-anak sedang mendengarkan

b. Dapat menjelaskan secara terperinci materi yang diberikan

c. Tersedianya suatu topik pembelajaran

d. Memudahkan jalan komunikasi antara guru dan siswa

Ada berbagai macam yang alat peraga visual yang secara efektif dapat 

digunakan oleh para guru di dalam kelas. Guru harus menggunakan 

beberapa alat peraga visual untuk memudahkan pembelajaran. Sebagian dari 

alat peraga visual yang kita dapat digunakan adalah  gambar-gambar, tabel, 

poster, kartun dan benda nyata. Gambar yang berwarna–warni dapat 

membuat siswa dalam belajar IPS menjadi semangat. Gambar ini dapat 

menerjemahkan konsep abstrak menjadi lebih realistis dan berwujud, 

sehingga siswa tidak hanya dapat membayangkan saja. Dengan mengambil 

gambar-gambar dari surat kabar, majalah dan kalender tentu tidak 

membutukan biaya mahal. Di samping itu suasana pembelajaran menjadi 

semakin menyenangkan. Simpulannya media gambar adalah perwujudan 

lambang dari hasil peniruan-peniruan benda, pemandangan, curahan pikiran, 

atau ide-ide yang divisualisasikan kedalam bentuk dua dimensi. Bentuknya 

dapat berupa gambar situasi dan lukisan yang berhubungan dengan pokok 

bahasa.
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Fungsi Media Gambar

Pembelajaran dengan media pembelajaran ada dalam komponen metode 

mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi 

guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh 

sebab itu fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

pembelajaran yang dipergunakan guru. Secara garis besar fungsi utama 

penggunaan media gambar  (Hamalik, 2001 : 12) adalah :

a. Fungsi edukatif, artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif 

pada pendidikan.

b. Fungsi sosial, artinya memberikan informasi yang autentik dan 

pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep 

yang sama kepada setiap orang

c. Fungsi ekonomis, artinya memberikan produksi melalui pembinaan 

prestasi kerja secara maksimal.

d. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan 

menimbulkan ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan 

teknologi kemediaan yang modern 

Fungsi-fungsi tersebut diatas terkesan masih bersifat konseptual. Fungsi 

praktis yang dijalankan oleh media pembelajaran adalah sebagai berikut :

a. Mengatasi perbedaan pengalaman pribadi pesrta didik, misalnya 

kaset video rekaman kehidupan di luar sangat diperlukan oleh anak 

yang tinggal didaerah pegunungan.

b. Mengatasi batas ruang dan kelas, misalnya gambar tokoh pahlawan 

yang dipasang diruang kelas.
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c. Mengatasi keterbatasan kemampuan indera

d. Mengatasi peristiwa alam, misalnya rekaman peristiwa letusan 

gunung berapi untuk menerangkan gejala alam

e. Menyederhanakan kompleksitas meteri

f. Memungkinkan siswa mengadakan kontak langsung dengan 

masyarakat atau alam sekitar (Rohani ,1997 : 6-7).

Karakteristik Media

Menurut Rahadi ( 2003 : 27-28) ada beberapa karakteristik media gambar :

a. Harus autentik, artinya dapat menggambarkan obyek atau peristiwa 

seperti jika siswa melihat langsung

b. Sederhana, komposisinya cukup jelas menunjukkan bagian-bagian 

pokok dalam gambar tersebut

c. Ukuran gambar proporsionsl, sehingga siswa mudah membayangkan 

ukuran yang sesungguhnya benda atau objek yang digambar.

d. Memadukan antara keindahan dengan kesesuiannya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran

e. Gambar harus message. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan 

media yang bagus. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah 

bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai

Menurut Sulaiman (1998:17) media gambar adalah salah satu jenis media 

visual yang berupa gambar sebagai sarana penyampai pesan. Gambar diam 
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menurut Brown dalam Sulaiman (1998:18) memiliki aplikasi dalam 

pembelajaran yaitu :

a. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat merangsang minat 

atau perhatian siswa, maksudnya dengan gambar yang disajikan 

siswa akan lebih tertarik dengan materi yang disampaikan 

dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan 

bahasa verbal. Siswa dapat lebih menikmati gambar secara konkrit 

dan jelas

b. Gambar yang di pilih dapat diadaptasi secara tepat membantu siswa 

memahami dan mengingat informasi bahasa-bahasa verbal. 

Maksudnya pemilihan gambar tidak begitu asing bagi pengalaman 

viual siswa, artinya siswa pernah melihat gambar yang ada melaui 

media cetak atau elektronik walaupun tidak pernah melihat gambar 

secara langsung
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Kelebihan Media Gambar

Hamalik (2001:63), kelebihan media gambar diantaranya :

a. Gambar bersifat konkret. Melalui gambar siswa dapat melihat 

dengan jelas sesuatu yang sedang dibicarakan atau diduskusikan 

dalam kelas

b. Gambar mengatasi ruang dan waktu. Maksudnya dengan media 

gambar siswa tidak harus mendatangi langsung

c. Gambar mengatasi kekurangan daya mampu panca indera manusia. 

Melalui gambar dapat tergambarkan objek secara jelas seolah-olah 

melihat langsung

d. Media gambar mudah digunakan oleh perseorangan

Kekurangan Media Gambar

Penggunaan media gambar dalam pembelajaran selain memiliki kelebihan 

juga memiliki kelemahan. Menurut Sadiman (1996:31), kekurangan media 

gambar adalah 

a. Gambar hanya menekankan perserpsi. Maksudnya siswa hanya 

dapat melihat hal-hal yang dilampirkan dalam gambar tanpa dapat 

mendengar apa yang diceritakan

b. Gambar benda yang terlalu komplek kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. Maksudnya gambar yang terlalu penuh atau banyak 

objeknya akan  membutuhkan waktu yang panjang untuk 

menjelaskannya

c. Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar. Maksudnya gambar 

yang ada tidak sesuai dengan ukuran kelas normal
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Menurut Sujana (2000 :12) tentang bagaimana siswa belajar melalui 

gambar-gambar adalah sebagai berikut :

a. Ilustrasi gambar merupakan perangkat tingkat abstrak yang dapat 

ditafsirkan berdasarkan pengalaman dimasa lalu, melalui penafsiran 

kata-kata.

b. Ilustrasi gambar merupakan perangkat pengajaran yang dapat 

menarik minat belajar siswa secara efektif.

c. Ilustrasi gambar membantu para siswa membaca buku pelajaran 

terutama dalam penafsiran dan mengingat-ingat materi teks yang 

menyertainya.

d. Dalam booklet, pada umumnya anak-anak lebih menyukai setengah 

atau 1 halaman penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang 

jelas.

e. Ilustrasi gambar isinya harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar 

minat para siswa menjadi efektif.

f. Ilustrasi gambar isinya hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga 

tidak bertentangan dengan gerakan mata pengamat dan bagian-

bagian yang paling penting dari ilustrasi itu harus dipusatkan pada 

bagian sebelah kiri atas medan gambar.

Pada kesimpulannya media gambar merupakan salah satu teknik media 

pembelajaran yang efektif kerena mengkombinasikan fakta dan gagasan 

secara jelas, kuat dan terpadu melaui pengungkapan kata-kata dan gambar.
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2.4 Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS sebagai kajian akademik yang merupakan perkembangan 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan praktik pembelajaran. IPS 

merupakan sinthesa kajian pendidikan dan kajian sosial serta humamoniora 

untuk program pendidikan tingkat sekolah. Hingga saat ini Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) hanyalah sebuah program pendidikan dan bukan 

sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam 

nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial  maupun ilmu 

pendidikan (Somantri, 2001 : 89). Social Science Education Council (SSEC)

dan National Council for Social Studies (NCSS) menyebut IPS sebagai 

"Social Science Education" dan "Social Studies". Pada tahun 1992, NCSS 

telah mendefinisikan IPS sebagai 

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities 
to promote civic competence. Within the school program, social studies 
provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 
anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, 
philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as 
appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 
sciences. The primary purpose of social studies is to help young people 
develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public 
good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an 
interdependent world. (Stahl dan Hartoonian, 2003) 

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, pembelajaran IPS di 

implemementasikan sebagai social sciences. Social sciences dalam bahasa 

indonesianya adalah ilmu-ilmu sosial, karena pada  dasarnya ilmu sosial 

tidak tunggal, tetapi terdiri dari beberapa cabang atau jenis  seperti 

sosiologi, antropologi, geografi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu 

hukum, ilmu sejarah dan sebagainya (Pargito, 2010:36). Sedangkan menurut 
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Depdikbud (1994), IPS yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar 

mencakup bahan kajian lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan 

pemerintahan, serta bahan kajian sejarah. Sedangkan untuk jenjang 

pendidikan menengah didasarkan pada bahan kajian pokok Geografi, 

Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Tata Negara, dan Sejarah. 

2.4.1 Pembelajaran IPS SMP

Pembelajaran IPS SMP 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, 2001 : 9). IPS 

SMP adalah mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial serta berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia (Depdiknas, 2004). 

Materi pelajaran IPS SMP merupakan penggunaan konsep-konsep dari ilmu 

sosial yang terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Pendidikan IPS SMP 

sebagai bentuk penyederhanaan dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis 

untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila 

(Pargito,  2010:16). Pembelajaran IPS adalah seleksi dari struktur disiplin 

akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah 

dan psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka 
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pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila 

(Somantri, 2001 : 103). 

Menurut Depdikbud (1994), IPS yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar 

mencakup bahan kajian lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan 

pemerintahan, serta bahan kajian sejarah. Sedangkan untuk jenjang 

pendidikan menengah didasarkan pada bahan kajian pokok Geografi, 

Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Tata Negara, dan Sejarah. Soemantri 

(2001) memberikan definisi IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. 

Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin yang 

menyeleksi konsep, generalisasi, dan teori dari struktur disiplin ilmu tertentu 

dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah-psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan disiplin ilmu 

pengetahuan sosial adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah-

psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan 

pancasila dan UU Sisdiknas. Berdasarkan kajian psikologi perkembangan, 

dimana siswa tingkat sekolah proses berfikirnya belum bersifat spesifik, 

pembelajaran IPS ditingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) penyajiannya 

dalam bentuk IPS terpadu.

Kurikulum standar NCSS untuk tingkat sekolah (Pargito, 2010:15), lingkup 

kurikulum IPS dapat di lakukan dalam membahas pokok-pokok bahasan 

yang dikelompokan sepuluh tema pokok yaitu tentang:

a. Culture
b. Time, continuity, and change
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c. People, place and environment
d. Individual, development and identity
e. Individual, groups and institutions
f. Power, authority and governance
g. Productions, distribution, and consumtion
h. Science, technology, and society
i. Global conections
j. Civic ideals and practices

Tujuan pembelajaran IPS SMP menurut Bruce Joyce (Leonard  K, 1981 : 7)  

memiliki tiga katagori yaitu : 

a. Pendidikan  kemanusiaan

Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus membantu 

anak memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna 

dalam kehidupannya. Dalam tujuan pertama ini terkandung unsur 

pendidikan nilai. 

b. Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan mengandung arti bahwa siswa harus

dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika 

kehidupan masyarakat. Siswa memiliki kesadaran untuk 

meningkatkan prestasinya sebagai bentuk tanggung jawab warga 

negara yang setia pada negara.

c. Pendidikan intelektual.

Pendidikan intelektual mengandung arti bahwa anak membutuhkan 

untuk memperoleh ide-ide yang analitis dan alat-alat untuk 

memecahkan masalah yang dikembangkan dari konsep-konsep ilmu 

sosial. Dalam memecahkan masalah anak akan dihadapkan pada 

upaya mengambil keputusan sendiri. Dengan peningkatan 
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kematangan, anak harus belajar untuk menjawab pertanyaan dengan 

benar dan menguji ide-ide kritis dalam situasi sosial. 

2.4.2. Karakteristik Pembelajaran IPS SMP

Pembelajaran IPS sebagai program pendidikan ditingkat sekolah mungkin 

lebih sulit dalam pembelajarannya lainnya seperti membelajarkan sejarah, 

geografi, ekonomi dan sebagainya. Karakteristik pendidikan IPS menurut 

Banks  dalam Pargito (2010:37) adalah sebagai berikut :

a. Social studies programs have as a major purpose the promotion of 
civic competence which is the knowledge, skills, and attitude 
required of students to be able to assume “the office the citizen” (as 
Thomas Jefferson called it) in our democratic republic (program 
pembelajaran IPS mempunyai tujuan utama membentuk warga
negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
dibutuhkan siswa dalam suatu masyarakat yang demokratis).

b. Social studies programs help students construct a knowledge base 
and attitude drawn from academic disciplinces as specialized ways 
of viewing reality. (program pembelajran IPS membantu siswa 
dalam mengkonstruk pengetahuan dan sikap dari disiplin akademik 
sebagi suatu pengalaman khusus).

c. Social studies programs reflect the changing nature of knowledge 
fostering, entirely new and highly integrated approaches to 
resolving issues of significance to humanity. (program pembelajaran 
IPS mencerminkan perubahan pengetahuan, mengembangkan 
sesuatu yang baru dan menggunakan pendekatan terintegrasi untuk 
memecahkan isu secara manusiawi).

Sedangkan bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial (Pargito, 2010:40) 

adalah:

a. Sosiologi, berkenaan dengan aspek hubungan antar manusia dalam 
kelompok 

b. Ilmu hukum, berkenaan dengan aspek norma, peraturan dan hukum
c. Psikologi sosial, berkenaan dengan aspek kejiwaan manusia sebagai 

anggota masyarakat
d. Ilmu politik, berkenaan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan 

sosial
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e. Ilmu pemerintahan, berkenaan dengan aspek pemerintahan dan 
kenegaraan

f. Antropologi budaya, berkenaan dengan aspek kebudayaan
g. Ilmu sejarah, berkenaan dengan waktu,peristiwa dan ruang aspek 

kesejarahan
h. Geografi, berkenaan dengan keruangan antara faktor manusia 

dengan faktor alam dan lingkungan
i. Ilmu ekonomi, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan manusia 

dan kelangkaan
j. Ilmu pendidikan, berkenaan dengan merubah perilaku kearah lebih 

baik

Menurut Banks dalam Pargito (2010:43), ada 4 kategori yang berkontribusi 

terhadap tujuan utama pendidikan IPS yaitu : 1)knowledge, 2)skills, 

3)attitudes and values, 4) citizen action. Mata pelajaran IPS bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inquiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.

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

kemanusiaan

d. Memiliki kemampuan menjawab, bekerjasama dan berkompetensi 

dalam masyarakat majemuk, ditingkat lokal, nasional dan lokal

Sesuai dengan tujuan tersebut maka jelaslah bahwa pembelajaran IPS 

dimaksudkan untuk membimbing tingkah laku sosial tertentu, mendorong 

pembentukan motivasi dan sikap-sikap tertentu, mempersiapkan kecakapan-

kecakapan atau hubungan-hubungan sosial tertentu, dan menambah 
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pengetahuan-pengetahuan sosial tertentu. Beberapa keterampilan sosial 

yang diperoleh dari pendidikan IPS (Pargito, 2010:44) yaitu :

a. Thinking skills, seperti kecakapan konseptualisasi dan interpretasi, 
analisis dan generalisasi, menerapkan pengetahuan dan evaluasi 
pengetahuannya

b. Sosial science inquiry skills, yaitu kecakapan memformulasikan 
pertanyaan dan hipotesa, mengumpulkan data dan menggunakan 
data untuk pembuktian dan generalisasi.

c. Academic or study skills, termasuk kecakapan memeperoleh 
informasi melalui membaca, mendengar, observasi, argumen, dan 
menulis laporan baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun 
penggunaan media masa termasuk internet

d. Group skills, yaitu termasuk kecakapan performance (tampilan) yang 
efektif baik sebagai pemimpin maupun staff atau pelaksana.

2.5  Definisi Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah segala kegiatan fisik, mental dan emosional. Dalam 

pembelajaran aktivitas siswa sangat penting yang mencakup beberapa 

kegiatan seperti kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

menggambar, metric, mental dan emosional. Aktivitas belajar adalah setiap 

macam kegiatan belajar yang menghasilkan suatu perubahan yang khas 

yang disebut belajar Aktivitas belajar adalah aktivitas fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait.”Sehubungan 

dengan hal tersebut, aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengar dan 

mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Paul B. 

Dierich (dalam Sardiman 2003:101) membuat suatu daftar yang berisi 

macam-macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut
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a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 
lain

b. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, mencatat, 
memberi saran, mengerluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 
diskusi, interuksi

c. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, 
percakapan, diskusi, musik, pidato

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, 
laporan, angket, menyalin

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 
diagram

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 
berkebun, berternak

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, mengingat, 
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 
keputusan

h. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa 
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani tenang, gugup. 

Menurut Sardiman ( 2003 : 100 ) dalam kegiatan belajar terdapat dua 

aktivitas yaitu aktivitas fisik dan aktivitas mental. Kedua aktivitas ini harus 

terkait, artinya harus terjadi keserasian antara kedua aktivitas tersebut agar 

hasil belajar yang dihasilkan optimal. Winkel (1994:21) mendifinisikan 

aktivitas belajar adalah setiap macam kegiatan belajar yang menghasilkan 

suatu perubahan yang khas yang disebut belajar. Diharapkan dengan 

melakukan banyak aktivitas siswa dapat membangun konsep-konsep dan 

pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Jadi, 

dengan berbagai aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa 

aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Banyaknya aktivitas 

yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi peningkatan hasil belajar siswa.
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Menurut Hamalik ( 2003: 91) manfaat aktivitas siswa dalam pembelajaran  

yaitu:

a. Siswa mencari pengalaman sendiri

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa

c. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa

d. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan

e. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan 

sendiri

f. Pembelajaran menjadi hidup dan penuh dinamika

g. Pembelajaran dilaksanakan secara realistik dan konkrit sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis

2.6  Definisi Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil suatu penilaian dibidang pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap sebagai hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai (Winkel 1989: 102). Hamalik (2001: 146) menyatakan assessment

adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi  

belajar (achievement) siswa sebagai prestasi  dari suatu program 

instruksional. Jadi untuk mengukur prestasi  belajar dapat diberikan 

assessment. Sementara itu, Nurkancana (1996: 2) mengartikan evaluasi 

sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dalam 

dunia pendidikan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa evaluasi 

digunakan untuk menentukan nilai atau prestasi  belajar siswa. Prestasi 
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belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang di

kembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar merupakan hasil dari 

adanya rencana dan pelaksanaan proses belajar, sehingga diperlukan 

informasi-informasi yang mendukung disertai dengan data yang objektif dan 

memadai (Rusyan 1994:21). Oemar Hamalik (2001:45) dalam bukunya 

Media Pendidikan menyatakan bahwa: “Prestasi belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah di laksanakannya 

kegiatan belajar pembelajaran”. Sedangkan Suratinah Tirtonegoro (1994:43) 

membuat batasan bahwa yang dimaksud prestasi belajar adalah; “Hasil dari 

pengukuran serta penilaian hasil belajar” 

Prestasi belajar dalam bidang akademik di artikan prestasi  pelajaran yang di

peroleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya di

tentukan melalui pengukuran dan penilaian. Thorndike dalam Djaali (2001: 

20) berdiskusi bahwa siswa akan belajar lebih giat apabila mereka 

mengetahui bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan ada tes 

untuk mengetahui nilai dan prestasi  mereka. Suparman (2001: 20) 

menyatakan bahwa untuk mengukur prestasi  belajar dapat dilaksanakan 

dengan evaluasi. Alat ukur dapat berbentuk tes karangan atau tes objektif 

untuk tujuan instruksional dalam kawasan kognitif. Nurkancana (1996: 25) 

mengatakan tes adalah cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk 

suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa 

sehingga memprestasikan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi  

siswa tersebut. Prestasi   belajar  yang  di kenal   dengan   istilah  
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achievement, adalah keseluruhan kecakapan dan prestasi  yang dicapai 

melalui pembelajaran di sekolah dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-

nilai berdasarkan tes pengukuran prestasi  belajar. Dari pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tes digunakan untuk mengetahui prestasi   belajar 

karena tes merupakan alat ukur untuk mengetahui keberprestasian 

pembelajaran.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. WS. Winkel, 

(1994:24) menggolongkanya menjadi empat kelompok, yaitu: 

a. Faktor dari pihak siswa, terdiri dari faktor intelegensi, faktor 

prestasi belajar, dan faktor kondisi fisik

b. Faktor dari pihak guru, terdiri dari faktor pengetahuan guru dan 

faktor sikap guru

c. Faktor Institusi lain, terdiri dari faktor kurikulum, faktor jadwal 

pelajaran, faktor pembagian tugas, faktor pengelompokan siswa, 

dan faktor fasilitas siswa

d. faktor situasional, yaitu faktor yang berhubungan dengan situasi 

belajar seperti; keadaan waktu belajar dan lokasi dimana kegiatan 

belajar itu berlangsung

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian prestasi  belajar dalam 

penelitian ini adalah prestasi  belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

seseorang sesudah mengikuti proses belajar pada ranah kognitif dan 

biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis dengan penekanan pada aspek 
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pengetahuan, pemahaman dan aplikasi yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa subjek penelitian

2.7 Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan telaah kepustakaan yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa 

hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variabel penelitian ini, 

antara lain:

a. Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Karimah Astri (2009) 

menyimpulkan  bahwa media gambar dapat meningkatkan aktivitas 

belajar dan prestasi belajar anak pada siswa kelas IV di SDN 2 

Panjang Selatan TP 2009/2010

b. Berdasarkan hasil penelitian Chasirin (2000:40) menyimpulkan 

bahwa penggunaan media grafis dan peta dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi  belajar, hal ini bahwa sebelum 

dilakukan tindakan kelas presentase  siswa yang motivasinya tinggi 

13,64 kemudian Setelah tindakan siklus 1 berubah menjadi 56,82%, 

setelah siklus 2 menjadi 77,27 dan pada tindakan siklus 3 meningkat 

menjadi 86,36. Meningkatnya motivasi belajar siswa karena 

penggunaan media grafis dan peta

c. Hasil penelitian yang dilakuakan putra Bayu Wicaksono (2008) 

menyimpulkan bahwa pemanfaatan media gambar dapat peningkatan 

kemampuan menulis deskriptif pada siswa kelas VII SMPN Andong 

I , Kabupaten Boyolali
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2.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib disekolah 

dasar dan sekolah menengah, yang mengkhususkan diri untuk mempelajari 

segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Materi pelajaran 

IPS merupakan penggunaan konsep-konsep dari ilmu sosial yang 

terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Pendidikan IPS sebagai bentuk 

penyederhanaan dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk 

tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. 

Pembelajaran IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu 

sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan 

pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

seperti, mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inquiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan, dapat bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat majemuk, ditingkat lokal dan nasional. Dari sedikit gambaran 

mengenai IPS, dapat di tarik kesimpulan bahwa IPS merupakan cabang 
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pengetahuan yang kompleks isinya, dikarenakan materinya yang 

mencangkup sejarah, sosiologi, ekonomi, dan  geografi. 

Pembelajaran IPS merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran 

behavioristik, dimana proses belajar tidak dilakukan secara sendiri-sendiri 

melainkan melalui interaksi. Oleh sebab itu pengelolaan pembelajaran harus 

diutamakan pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajar. Sedangkan 

sarana belajar menekankan pada penggunaan peralatan, media, maupun 

fasilitas lainnya yang dapat menunjang pembelajaran. Media pembelajaran 

yang dinilai sesuai adalah media gambar, dimana gambar memiliki peran 

dalam menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada 

isi pembelajaran. 

Pembelajaran dengan media gambar di harapkan mampu membantu siswa 

dalam menerima dan memahami  isi pelajaran yang bersifat verbal. 

Penyampaian materi tidak lagi berupa teks melainkan melalui interaksi yang 

dibangun  dengan membentuk kelompok kecil dan interaksi diskusi. Sesuai 

dengan tujuan tersebut maka jelaslah bahwa pembelajaran IPS dimaksudkan 

untuk membimbing tingkah laku sosial tertentu, mendorong pembentukan 

motivasi dan sikap-sikap tertentu, mempersiapkan kecakapan-kecakapan 

atau hubungan-hubungan sosial tertentu, dan menambah pengetahuan-

pengetahuan sosial tertentu. Dengan pembelajaran yang seperti ini, 

diharapkan amanat kurikulum yang menghendaki terciptanya lulusan yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dapat terwujud.


