
 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar  

Belajar (learning) adalah proses keragaman yang biasanya dianggap sesuatu yang 

biasa saja oleh individu sampai mereka mengalami kesulitan saat menghadapi 

tugas yang kompleks (Margareth, 2011: 21). Definisi belajar secara lengkap juga 

dikemukakan oleh Slavin (2000: 141) yang mendefinisikan belajar sebagai:  

Learning is usually defined as a change in an individual caused by experience. 

Change caused by development (such as growing taller) are not instances of 

learning. Neither are characteristics of individuals that are present at birth (such 

as reflexes and respon to hunger of pain). However, humans do so much learning 

from the day of their birth (and so much say earlier) that learning and 

development are inseparably linked. 

 

Selanjutnya pada bagian lain Slavin juga mengatakan: 

Learning takes place in many ways. Some time it is intentional, as when students 

acquire information presented in a classroom or when they look something up in 

the encyclopedia. Sometimes it is unintentional, as in the case of the child’s 

reaction to the needle. All sorts of learning are going on all the time. 

 

Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi 

melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan 

tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak 

lahir dan bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir, sehingga antara belajar dan 

perkembangan  sangat erat kaitannya. 
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Menurut Baharuddin (2010: 16), belajar adalah serangkaian akitivitas yang terjadi 

pada pusat syaraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak, 

karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati jika ada perubahan perilaku 

dari seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan perilaku tersebut bisa 

dalam hal pengetahuan, afektif maupun prikomotoriknya dan  merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Salah satu ciri dari aktivitas 

belajar menurut para ahli pendidikan dan psikologi adalah adanya perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap 

ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya atau penguasaan terhadap keterampilan 

dan perubahan yang berupa sikap. Untuk mendapatkan perubahan tingkah laku 

tersebut, maka diperlukan tenaga pengajar yang memadai. Pengajar atau disebut 

juga dengan pendidik sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, 

pendidik yang baik akan mampu membawa peserta didiknya menjadi lebih baik.  

Menurut Woolfolk (1995: 37), menyatakan bahwa “learning occurns whwn 

experience causes a relatively permanent change in an individual’s knowledge”. 

Disengaja atau tidak, perubahan yang terjadi melalui proses belajar ini bisa ke 

arah yang yang lebih baik atau sebaliknya. Pengertian belajar berarti adanya 

“perubahan” berarti setiap orang yang belajar pasti mengalami perubahan, baik 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, semua perubahan yang terjadi itu 

diharapkan menuju ke arah yang lebih baik. 

Smaldino (2012: 11), mengatakan belajar merupakan pengembangan 

pengetahuan, keterampilan atau sikap yang baru ketika seseorang berikteraksi 

dengan informasi dan lingkungan. Lingkungan belajar diarahkan oleh guru dan 
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mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional serta tekhnologi 

pengajaran. Secara umum, ketika pemelajar bergerak menuju pengalaman yang 

lebih abstrak, lebih banyak informasi dapat dipadatkan dalam waktu yang lebih 

singkat. Butuh lebih banyak waktu bagi para siswa untuk terlibat dalam simulasi 

dan permainan peran dari pada untuk menyajikan informasi yang sama dalam 

rekaman video, serangkaian visual, presentasi verbal atau teks dalam layar 

komputer atau dalam sebuah buku (Smaldino, 2011: 10).  Dapat dikatakan bahwa 

teknologi dan media pengajaran merupakan alat bagi  guru untuk melibatkan 

siswa dalam belajar, guru juga harus mampu memilih teknologi serta media 

terbaik bagi siswanya sehingga media tersebut dapat mengembangkan 

pembelajaran yang terjadi, yang akhirnya pembelajaran menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. 

 

2.1.2 Teori  Belajar 

Penelitian tindakan kelas merujuk pada teori belajar konstruktivisme, 

kognitivisme dan teori humanisme. Berdasarkan hukum-hukum yang 

dikemukakan oleh Thorndike dalam Hamalik (2011: 44) lebih dilengkapi dengan 

prinsip-prinsip, sebagai berikut: 

1. Peserta didik mampu membuat berbagai jawaban terhadap stimulus 

(multyple responses) 

2. Belajar dibimbing diarahkan ke suatu tingkatan yang penting melalui 

sikap peserta didik itu sendiri 

3. Suatu jawaban yang telah dipelajari dengan baik dapat digunakan juga 

terhadap stimulus yang lain (bukan stimuli yang semula), yang oleh 

Thorndike desbut dengan “Perubahan Asosiatif” (associative shifting) 

4. Jawaban-jawaban terhadap situasi-situasi baru dapat dibuat apabila 

peserta didik melihat adanya analogi dengan situasi-situasi terdahulu 

5. Peserta didik dapat mereaksi selektif terhadap faktor-faktor yang esensial 

di dalam situasi (preportant element) itu. 
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Beberapa teori pembelajaran yang mendukung penelitian tindakan kelas 

pembelajaran IPS yaitu. 

 

2.1.2.1  Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori belajar behavioristik (Budiningsih, 2005:20) dijelaskan bahwa 

belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara 

stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu bila ia telah mampu 

menunjukkan perubahan tingkah lakunya dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan respon. Rangsangan 

yang dimaksud adalah lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal 

yang menjadi penyebab belajar. Respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi 

fisik terhadap rangsangan, jadi yang terpenting adalah input atau masukan yang 

berupa stimulus dan output atau keluaran berupa respon. 

Perubahan yang terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan respon. 

Rangsangan yang dimaksud adalah lingkungan belajar anak baik internal maupun 

eksteral yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalaah akibat atau 

dampak berupa reaksi fisik terhadap rangsangan. Belajar dimulai dari hal yang 

paling sederhana dilanjutkan pada yang lebih kompleks sampai pada yang 

kompleks. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah 

terbentuknya suatu prilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat 

penguatan positif dan perilaku yang tidak diinginkan mendapat penghargaan 

negatif. 

Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan 

teori dan praktek pendidikan adalah dan pembelajaran hingga kini adalah aliran 
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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 pemahaman melalui contoh-contoh yang ada dalam kehidupan. Sesuai 

dengan pendapat Bruner yang melihat perkembangan seseorang melalui tiga 

tahapan yaitu: 

1. Tahapan enactive, seseorang melakukan aktivitas dalam upaya memahami 

lingkungan sekitar. 

2. Tahap iconic, seseorang memahami objek melalui gambar dan visualisasi 

verbal. 

3. Tahap symbolic, seseorang telah memiliki ide atau gagasan abstrak yang sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan logika. 

 

Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal 

seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media 

dan fasilitas pembelajaran yang tersedia (Budiningsih, 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 dipilih sehingga makna yang dihasilkan dari 

proses berfikir ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Teori 

behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah 

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

dan ditetapkan dulu secara ketat. 

Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran seharusnya didesain untuk 

menghasilkan tingkah laku peserta didik yang dapat diobservasi. Dengan kata 

lain, perubahan tingkah laku dalam teori ini dapat diukur dan perubahan dapat 
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dilihat secara jelas. Seperti peserta didik yang tadinya tidak mengetahui dan tidak 

mampu mengerjakan sesuatu, setelah melalui proses pembelajaran ia menjadi tahu 

dan dapat mengerjakan sesuatu. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik 

ditekankan pada penambahan pengetahuan sedangkan belajar adalah aktivitas 

yang menuntut siswa mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajari 

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

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut teori behavioristik, 

penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran mengandung makna penting 

yaitu metode belajar dan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 

hendaknya harus memperhatikan beberapa unsur seperti tujuan pembelajaran, 

respon siswa maupun karakteistik siswa itu sendiri. Penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

siswa sehingga berpengaruh baik terhadap perilaku maupun psikologi anak.   

 

2.1.2.2  Teori Belajar Konstruktivisme 

Secara filosofis, belajar menurut konstruktivisme adalah membangun pengetahuan 

sedikit demi sedikit, yang tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan 

diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata. 

Kalangan konstruktivis berpendapat bahwa para pemelajar harus memiliki peran 

aktif dalam proses belajar, bahwa mereka bukanlah wadah yang harus diisi 

melainkan pengatur dalam proses belajar mereka (Smaldino, 2012: 54). Kalangan 

konstruktivis juga meyakini bahwa guru merupakan fasilitator penting bagi siswa, 
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yang memberikan panduan disepanjang pengalaman belajar mereka. Guru 

membantu membentuk jenis pengalaman belajar yang siswa miliki, berdasarkan 

kebutuhan spesifik mereka pada waktu tertentu, yang penting dalam jenis 

pemelajaran ini adalah kemampuan guru dalam menetapkan norma sosial untuk 

pekerjaan kolaboratif dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan panduan 

tanpa mempersempit pengalaman bagi siswa (Smaldino, 2012: 55). 

 

Teori belajar kontruktivisme juga menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah menemukan ide-ide pokok.  

Kegiatan ini merupakan awal dari merekontruksi suatu pembelajaran dalam 

interaksi terhadap diri dan lingkungan disekitar, dengan menstruktur pemikiran 

kognitifnya. Berkaitan dengan peserta didik dan lingkungan belajarnya menurut 

pandangan kontruksivisme. 

 

Driver dan Bell dalam Ahmadi (2010: 145), mengajukan karakteristik sebagai  

 

berikut : 

 

1. Peserta didik tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki 

tujuan 

2. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan peserta 

didik 

3. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan dikonstruksi 

secara personal 

4. Pembelajaran bukanlah tranmisi pengetahuan, melainkan melibatkan 

pengaturan situasi kelas 
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Menurut pandangan Konstruktivisme edukational (Margareth, 2011: 30) meliputi 

3 tipe yaitu: (a) memandang semua pengetahuan sebagai konstruksi manusia; (b) 

individu menciptakan pengetahuan dang mengkonstruksi konsep, dan (c) sudut 

pandang hanya bisa dinilai secara parsial berdasarkan korespondensinya dengan 

norma yang diterima umum. Di pengajaran dalam kelas, konstruktivisme pribadi 

mendukung dua prinsip Piagetian: belajar adalah proses internal, dan konflik 

kognitif dan refleksi berasal dari tantangan pemikiran seseorang. 

Pengetahuan bukan merupakan sesuatu yang sudah ada melainkan suatu proses 

yang berkembang terus menerus, dalam proses itu keaktifan seseorang sangat 

menentukan dalam mengembangkan pengetahuannya (Herpratiwi, 2009: 72). 

Menurut Smith (2009: 88) teori konstruktivisme mempercayai bahwa pembelajar 

mengonstruksi realitasnya sendiri atau paling tidak menafsirkannya berdasarkan 

pada persepsi-persepsi pengalaman mereka sehingga pengetahuan  individu 

menjadi sebuah fungsi dari pengalaman, struktur mental dan keyakinan-keyakinan 

seseorang sebelumnya yang digunakan untuk menafsirkan objek dan peristiwa. 

Pada proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi 

pusat kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas.  Guru dapat memfasilitasi proses 

ini dengan mengajar menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi 

menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Untuk itu guru harus memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau mengaplikasikan ide-ide 

mereka sendiri, di samping mengajarkan siswa untuk menyadari dan sadar akan 

strategi belajar mereka sendiri. Penggunaan media pembelajaran sangat penting 

agar siswa dapat mengkonstruk sendiri pengetahuannya tentang sesuatu hal, untuk 

itulah media merupakan salah satu alat yang sangat penting digunakan dalam teori 
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kontruktivisme ini, sehingga siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

 

2.1.2.3 Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar  kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar 

tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Menurut Baharuddin              

(2010: 87), aliran kognitif memandang belajar bukanlah sekadar stimulus dan 

respon yang bersifat mekanistik tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga 

melibatkan kegiatan mental yang ada dalam diri individu. Aliran kognitif 

berpendapat, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, 

mengingat dan menggunakan pengetahuan sehingga perilaku yang tampak pada 

manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental, seperti 

motivasi, kesengajaan, keyakinan dan lain sebagainya. 

Para kognitivis meyakini bahwa agar pembelajaran dapat berlangsung, pikiran 

siswa harus secara aktif terlibat dalam memproses informasi, karena keterlibatan 

sangat penting dalam pengingatan kembali informasi di waktu-waktu belakangan. 

Mereka juga meyakini bahwa individu “mengarsip” informasi dalam ingatan 

merekasesuai dengan pola organisasi atau skema, yang unik bagi tiap individual 

(Smaldino, 2012: 53).   

 

Implikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan 

perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada 

hasilnya. Selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat 

secara aktif dalam kegiatan belajar. Teori ini juga memaklumi akan adanya 

perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Oleh karena itu guru 
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harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari 

individu – individu ke dalam bentuk kelompok – kelompok kecil siswa daripada 

aktivitas dalam bentuk klasikal. 

 

Teori ini juga mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Menurut 

Piaget, pertukaran gagasan – gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan 

penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, 

perkembangannya dapat disimulasi. 

Implikasi dalam konsep evaluasi bahwa evaluasi dilakukan selama proses belajar 

bukan hanya semata dinilai dari hasil belajar. Jadi teori ini menitikberatkan pada 

proses daripada hasil yang dicapai oleh siswa. 

Salah satu penerapan kognitivis dalam pengajaran adalah penggunaan advance 

organizer, headings atau outlines, untuk memandu para pembelajar saat mereka 

memproses informasi. Gagasan mengenai anvanced organizer diperkenalkan oleh 

David Ausubel, yang berpendapat bahwa panduan ini menyediakn penopang 

(scaffolds) bagi para pemelajar ketika gagasan-gagasan diatur oleh pemelajar. 

Advanced organizer bisa berupa format berbasis teks, grafik atau audio, tetapi 

yang terpenting adalah format tersebut megidentifikasi kata-kata atau frasa kunci 

untuk membantu para pemelajar memproses informasi (Smaldino, 2012: 53). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa media pembelajaran sangat 

penting dalam teori belajar kognitifisme karena dengan adanya media siswa dapat 

mengidentifikasi sendiri proses informasi yang diterima sehingga tidak hanya  

berhasil mengatasi situasi, tetapi juga memperoleh pengetahuan tambahan dalam 

cara mereka berfikir. 
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2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003; pasal 1 ayat 20, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran sebagai suatu proses belajar 

yang dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan  kreativitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. 

Depdiknas (2004: 3), mengajar atau “teaching” adalah membantu peserta didik 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir sarana untuk 

mengekspresikan dirinya, dan cara-cara belajar bagaimana belajar. Sedangkan 

pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Secara implisit 

dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan 

metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan metode didasarkan pada kondisi pembelajaran 

yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan inti dari 

perencanaan pembelajaran. Istilah pembelajaran memiliki hakekat perencanaan 

atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik. 

Itulah sebabnya dalam belajar peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan 

pendidik sebagai salah satu sumber belajar, tetapi berinteraksi juga dengan 

keseluruhan sumber belajar yang lain. Oleh karena itu, pembelajaran menaruh 

perhatian pada “bagaimana ia membelajarkan peserta didik, dan bukan pada “apa 

yang dipelajari peserta didik”, dengan demikian pembelajaran menempatkan 

peserta didik sebagai subyek bukan sebagai obyek. 
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Sardiman (2008:4),  proses  pembelajaran pendidik diharapkan dapat menciptakan 

kondisi yang kondusif serta memberi motivasi dan bimbingan agar peserta didik 

dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya. Dalam rangka membina 

membimbing dan memberikan motivasi kearah yang dicita-citakan, maka 

hubungan pendidik dengan peserta didik harus bersifat edukatif. Interaksi edukatif 

ini adalah sebagai suatu proses timbal balik yang memiliki tujuan tertentu, yakni 

untuk mendewasakan peserta didik agar bisa berdiri sendiri, dapat menemukan 

dirinya secara utuh. Pendidik harus dapat mengembangkan motivasi dan aktivitas 

dalam kegiatan interaksi dengan peserta didiknya. Proses belajar dan 

pembelajaran dalam suatu kegiatan mempunyai tujuan dasar  motivasi dan 

aktivitas belajar diri peserta didik, kedudukan pendidik dan usaha mengelola 

interaksi belajar pembelajaran harus di pahami.  Seorang  pendidik pada saat akan 

melaksanakan pembelajaran harus menyiapkan bahan pelajaran mengenai setiap 

pokok/satuan bahasan kepada peserta didiknya. Ia harus mengadakan persiapan 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan  

dengan lancar, sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai. 

 

Proses pembelajaran yang dimaksudkan di sini merupakan interaksi semua 

komponen/unsur yang terdapat dalam upaya pembelajaran yang satu sama lainnya 

saling berhubungan dalam ikatan untuk mencapai tujuan.  Komponen-komponen 

pembelajaran ini meliputi antara lain tujuan pengajaran yang hendak dicapai, 

materi dan kegiatan pembelajaran, media dan alat pengajaran, serta evaluasi 

sebagai alat ukur tercapai tidaknya tujuan. 
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Menurut Piaget dalam Depdiknas (2004: 4), sejak lahir peserta didik megalami 

tahapan-tahapan perkembangan kognitif.  Setiap tahapan perkembangan kognitif 

tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Perkembangan kemampuan 

peserta didik sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya baik dalam aspek 

kognitif maupun aspek non-kognitif melaui tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1. Perkembangan kemampuan peserta didik usia sampai 5 tahun (TK). Pada 

usia ini, anak (peserta didik) berada dalam periode “praoperasional” yang 

dalam menyelesaikan persoalan ditempuh melalui tindakan nyata dengan 

jalan memanipulasi benda atau obyek yang bersangkutan. Peserta didik 

belum mampu menyelesaikan persoalan melalui cara berpikir logik 

sistematik. Kemampuan mengolah informasi dari lingkungan belum 

cukup tinggi untuk dapat menghasilkan transformasi yang tepat. 

Demikian juga perkembangan moral peserta didik masih berada pada 

tingkatan moralitas yang baku. Peserta didik belum sampai pada 

pemilihan kaidah moral sendiri secara nalar. Perkembangan nilai dan 

sikap sangat dipengaruhi oleh situasi yang berlaku dalam keluarga. Nilai-

nilai yang berlaku dalam keluarga akan diadopsi oleh peerta didik 

melalui proses imitasi dan identifikasi. keterkaitan peserta didik dengan 

suasana dan lingkungan keluarga sangat besar. 

2. Perkembangan kemampuan peserta didik usia 6-12 tahun ( SD). Pada 

usia ini peserta didik dalam periode “operasional konkrit” yang dalam 

menyelesaikan masalah sudah mulai ditempuh dengan berpikir, tidak lagi 

terlalu terikat pada keadaan nyata. Kemampuan mengolah informasi yang 

dihasilkan sudah lebih sesuai dengan kenyataan. Demikian juga 

perkembangan moral anak sudah mulai beralih pada tingkatan moralitas 

yang fleksibel dalam rangka menuju kearah pemilihan kaidah moral 

sendiri secara nalar. Perkembangan moral peserta didik masa ini sangat 

dipengaruhi  oleh kematangan akademis dan interaksi dengan 

lingkungannya. Dorongan untuk keluar dari lingkungan rumah dan 

masuk kedalam kelompok sebaya mulai nampak dan semakin 

berkembang.Pertumbuhan fisik mendororng peserta didik untuk 

memasuki permainan yang membutuhkan otot kuat. 

3. Perkembangan kamampuan peserta didik usia 13-15 tahun (SMP). Pada 

usia ini peserta didik memasuki masa remaja, periode “formal 

operasional” yang dalam perkembangan cara berpikir mulai meningkat 

ke taraf yang lebih tinggi, abstrak dan rumit. Cara berpikir yang bersifat 

rasional, sistematik dan eksploratif mulai berkembang pada tahap 

ini.Kecendrungan berpikir mereka mulai terarah pada hal-hal yang 

bersifat hipotesis, pada masa yang akan datang dan pada hal-hal yang 

bersifat abstrak. Kemampuan mengolah informasi dari lingkungan sudah 

semakin berkembang. 

 



25 

Peserta didik pada tingkat SLTP berada pada tahap perkembangan usia remaja 

yang umumnya berusia 13 sampai dengan 15 tahun.  Usia SLTP peserta didik 

memiliki ciri-ciri yang oleh para ahli sering digolongkan sebagai ciri-ciri individu 

yang kreatif. Indikator individu yang kreatif antara lain memiliki rasa ingin tahu 

yang besar, senang bertanya, memiliki imajinasi yang tinggi minat yang luas, 

tidak takut salah, berani menghadapi risiko, bebas berpikir, senang akan hal-hal 

yang baru dan sebagainya. 

 

Berdasarkan  perkembangannya, setiap individu memiliki tugas-tugas yang sesuai 

dengan kemampuan dan tugas itu harus diselesaikan berdasarkan situasi dan 

kondisi masing-masing individu.  Setiap individu akan melakukan atau melalui 

suatu proses dalam hidupnya dan akan dijalani sesuai dengan perkembangan usia 

semakin bertambah usia seorang individu semakin banyak pula pembelajaran 

yang akan dia peroleh atau yang akan dia hadapi, tetapi semakin bertambah usia 

seseorang akan semakin bertambah pula kematangan fisik dan mentalnya dalam 

menghadapi situasi dan kondisi hidupnya. 

 

2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1  Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti „perantara‟ atau pengantar, menurut Arief S. 

Sadiman (2006: 27), media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima pesan. AECT (Association of Education and Communication 

Technology) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media pembelajaran 
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adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya 

seorang pengembang mata pelajaran dengan siswa. Media adalah alat yang 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran (Arsyad, 2011: 3). 

Secara umum menurut Ronald H. Anderson, wajarlah bila peranan guru yang 

menggunakan pembelajaran sangatlah berbeda dari peranan seorang guru “biasa”. 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Briggs, 

(1977) media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya.  NEA (National 

Education Association) mengartikan media  sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan; dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen 

yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut (Sukiman, 2012: 28).  

 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim dan penerima  sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat 

dan perhatian sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media dapat 

diartikan dengan istilah penghubung atau perantara dalam menyampaikan suatu 

materi yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan dalam proses 

penyampaian materi kepada orang lain dapat menggunakan sarana atau alat dalam 

bentuk audio, visual, audio visual dan multi media.  

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar  sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk 

tujuan pembelajaran/pelatihan. 

 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, 

maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah 

satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 

dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa 

berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari 

sistem pembelajaran. 

 

2.1.4.2 Jenis Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam pembelajaran beraneka ragam. Seseorang guru 

harus dapat memilih salah satu media pembelajaran yang akan digunakan, dari 

yang paling sederhana dan murah, hingga yang canggih dan mahal. Ada yang 

dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada yang diproduksi oleh pabrik, ada yang 

sudah tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja 

dirancang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Penggunaan atau 

pemilihan media harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

 

Brown (1973) dalam Sudrajat mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas 

pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar 

pertengahan abad ke–20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya 

dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran 

menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. 

Djamarah (2002) dalam Sudrajat (2008) mengelompokkan media ini berdasarkan  

jenisnya ke dalam beberapa jenis : 

a.  Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

seperti tape recorder. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan dalam 

wujud visual. 

c. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media ini dibagi 

kedalam dua jenis :  

•  Audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual diam, seperti film 

sound slide. 

•  Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak, seperti film, video cassete dan VCD. 

(Sudrajat. Akhmad, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/konsep-

media-pembelajaran, 04-09-2013:22.43 WIB). 

 

Selanjutnya Sardiman (2008: 28), membagi media pembelajaran menjadi 3 

golongan kelompok besar 

a. Media grafis termasuk media visual seperti gambar/foto, sketsa, diagram,        

bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta, dan globe. 

b. Media Audio berkaitan dengan indera pendengaran. Seperti radio, alat  

perekam piata magnetik, piringan laboratorium bahasa 

c. Media Proyeksi Diam seperti film bingkai (slide), film rangkai (film strip),         

media  transparan, film, televisi,  video. 
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Berbagai sudut pandang untuk menggolongkan jenis-jenis media pembelajaran, 

Rudy Bretz dalam Sukiman (2012: 45), menggolongkan media berdasarkan tiga 

unsur pokok yaitu suara, visual dan gerak yang meliputi: (1) media audio, (2) 

media cetak, (3) media visual diam, (4) media visual gerak, (5) media audio semi 

gerak, (6) media visual semi gerak, (7) media audio visual diam, (8) media audio 

visual gerak. Anderson (1976) menggolongkan menjadi 10 media, meliputi: (1) 

audio: kaset audio, siaran radio, CD, telepon. (2) cetak : buku pelajaran, modul, 

brosur, leaflet, gambar. (3) audio-cetak : kaset audio yang dilengkapi bahan 

tertulis. (4) proyeksi visual diam : overhead transparansi (OHT), film bingkai 

(slide). (5) proyeksi audio visual diam : film bingkai slide bersuara. (6) visual 

gerak : film bisu. (7) audio visual gerak : film gerak bersuara, video/VCD, 

televisi. (8) obyek fisik : benda nyata, model, spesimen. (9) manusia dan 

lingkungan : guru, pustakawan, laboran. (10) komputer: CAI. 

Allen dalam Sudrajat (2008), mengemukakan tentang hubungan antara media 

dengan tujuan pembelajaran, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini : 

Jenis Media 1 2 3 4 5 6 

Gambar diam S T S S R R 

Gambar Hidup S T T T S S 

Televisi S S T S R S 

Objek tiga Dimensi R T R R R R 

Rekaman Audio S R R S R S 

Programmed Instruction S S S T R S 

Demonstrasi R S R T S S 

Buku teks tercetak S R S S R S 

 

Keterangan : 

R = Rendah S = Sedang T= Tinggi 

1 = Belajar Informasi faktual  

2 = Belajar pengenalan visual  

3 = Belajar prinsip, konsep dan aturan  

4 = Prosedur belajar 
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5= Penyampaian keterampilan persepsi motorik  

6 = Mengembangkan sikap, opini dan motivasi 

(Sudrajat. Akhmad, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/konsep-

media-pembelajaran, 04-09-2013:22.43 WIB) 

 

Dari beberapa pendapat di atas, bahwa jenis-jenis media pembelajaran sebagai 

berikut . 

 

2.1.4.2.1 Media Visual 

Belajar dengan menggunakan indera ganda: pandang dan dengan berdasarkan 

konsep hipotesis koding ganda (dual coding hypotesis) akan memberikan 

keuntungan pada siswa, (Arsyad, 2011: 9).  Siswa akan belajar lebih banyak dari 

pada jika materi pelajaran disajkan hanya dengan stimulus pandang atau stimulus 

dengar. 

Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori 

penggunaan media dalam proses belajar adalah Kerucut Pengalaman Dale (Dale’s 

Cone of Experience). Dasar pengembangan kerucut berdasarkan tingkat 

keabstrakan-jumlah jenis indra yang turut serta dalam penerimaan isi pengajaran 

atau pesan (Arsyad, 2011: 10). 
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Gambar: Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Arshad, 2011: 11) 

 

Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang 

kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke obyek. Kelebihan dari media realia 

ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misal untuk 

mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, 

ekosistem, dan organ tanaman. Media grafis tergolong media visual yang 

menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah 

menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta 

atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan 

verbal. Jenis-jenis media grafis adalah: 1) gambar / foto: paling umum 

digunakan, 2) sketsa: gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian 

pokok tanpa detail. Dengan sketsa dapat menarik perhatian siswa, menghindarkan 

verbalisme, dan memperjelas pesan, 3) diagram / skema: gambar sederhana yang 

menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari obyek 

Lam- 

bang 

Kata 
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Visual 

Gambar Diam,  
Rekaman Radio 

Gambar Hidup Pameran 

Televisi 
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tertentu secara garis besar, misal untuk mempelajari organisasi kehidupan dari sel 

samapai organisme, 4) bagan / chart : menyajikan ide atau konsep yang sulit 

sehingga lebih mudah dicerna siswa. Selain itu bagan mampu memberikan 

ringkasan butir-butir penting dari penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk 

grafis lain, seperti: gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal, 5) grafik: 

gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal atau bentuk 

tertentu yang menggambarkan data kuantitatif, misalnya untuk mempelajari 

pertumbuhan. 

 

2.1.4.2.2 Media Audio 

1. Radio, Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan 

untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui 

beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah 

kehidupan dan sebagainya. Radio dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang cukup efektif. 

2. Kaset-audio yang dibahas disini khusus kaset audio yang sering digunakan di 

sekolah. Keuntungannya adalah merupakan media yang ekonomis karena 

biaya pengadaan dan perawatan murah. 

 

2.1.4.2.3 Media Audio Visual 

1. Media video merupakan salah satu jenis media audio visual, selain film. Yang 

banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasa dikemas dalam 

bentuk VCD. 

2. Media komputer, media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh 

media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara dan gambar, 
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komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan 

komputer yang disambung dengan internet dapat memberikan keleluasaan 

belajar menembus ruang dan waktu serta menyediakan sumber belajar yang 

hampir tanpa batas. 

 

2.1.4.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Pemilihan media pengajaran yang tepat akan memudahkan pengajar 

menyampaikan informasi kepada pembelajar. Dengan melihat informasi atau 

materi pelajaran yang akan disampaikan, pengajar harus memilih media yang 

tepat supaya manfaatnya dirasakan bersama. 

 

Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan waktu, 

ruang, tenaga dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar 

mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, 

memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama.   

 

Sudjana dan Rivai (2007: 2), menjelaskan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa adalah sebagai berikut: (1) pengajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (3) 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melali penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 
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kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, (4) siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan 

dan lain-lain.  

 

Penjelasan mengenai manfaat media pembelajaran dijelaskan pula oleh Sudjana 

dalam Djamarah dan Zain (2007: 137), mengenai nilai-nilai praktis media 

pengajaran adalah: (1) dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata 

untuk berfikir, karena itu dapat mengurangi verbalisme, (2) dengan media dapat 

memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar, (3) dengan media dapat 

meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah 

mantap, (4) memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa, (5) menumbuhkan pemikiran yang 

teratur dan berkesinambungan, (6) membantu tumbuhnya pemikiran dan 

membantu berkembangnya kemampuan berbahasa, (7) memberikan pengalaman 

yang tak mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya 

efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna, (8) bahan pengajaran akan 

lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (9) metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabiasan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, (10) 

siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  
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Berdasarkan beberapa manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

dalam pembelajaran yaitu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

terarah sehingga tujuan pembelajaran dapat mudah dicapai. Selain itu dengan 

bantuan media, pembelajar akan lebih banyak melakukan aktivitas dan membantu 

untuk memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. 

 

2.1.5 Motivasi Belajar  

Motif berasal dari bahasa latin yaitu movere yang artinya bergerak. Motif yang 

diistilahkan needs adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan.  Perilaku 

manusia senantiasa dilatarbelakangi motif dan motivasi. Beragamnya motif dan 

motivasi mewarnai kehidupan manusia, misalnya makan karena lapar, ingin 

mendapat kasih sayang, ingin diterima lingkungan dan sebagainya (Ahmadi, 

2008).  

Mc Clenlland menjelaskan tiga jenis motivasi, yang diidentifikasi dalam buku 

”The Achieving Society”: 

 (1). Motivasi untuk berprestasi (n-ACH) Kebutuhan akan prestasi merupakan  

       dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat   

       standar, bergulat untuk sukses. Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak  

       antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri- 

       ciri individu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia  

       menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan  

       balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab  

       pemecahan masalah.  

(2). Motivasi untuk berkuasa (n-pow), Kebutuhan akan kekuasaan adalah   

       kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana  

       orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu  

       bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang    

       lain. Mc Clelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat  

       berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. 

(3). Motivasi untuk berafiliasi/bersahabat (n-affil) Kebutuhan akan Afiliasi adalah   

       hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu  

       merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif  

       dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai  

       kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang  
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       memerlukan interaksi sosial yang tinggi.. 

http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/11/teori-motivasi-mcclelland-teori-

dua.html Diunduh 10/09/13, 17:37 WIB 

 

 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan 

keadaan yang mendorong siswa untuk melakukan proses belajar, sehingga 

motivasi yang baik sangatlah dibutuhkan untuk keberhasilan proses pembelajaran 

yang dilakukan. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar menurut Sardiman (2008: 75). Persoalan 

mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana mengatur agar motivasi dapat 

meningkatkan atau paling tidak dipertahankan. 

Menurut Uno (2008: 21), motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seorang bertingkah laku. Pada konteks studi psikologi Abin Syamsuddin, 

mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari 

beberapa indikator diantaranya: (1) durasi kegiatan, (2) frekuensi kegiatan, (3) 

persistensi pada kegiatan, (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam 

menghadapi rintangan dan kesulitan, (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai 

tujuan, (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, 

(7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan 

yang dilakukan, (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.  

(Sudrajat. Akhmad, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/konsep-

media-pembelajaran, 04-09-2013:22.43 WIB) 

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas 

perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam 

kehidupan lainnya. 

http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/11/teori-motivasi-mcclelland-teori-dua.html
http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/11/teori-motivasi-mcclelland-teori-dua.html
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Dalam perkembangannya motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam menurut 

Fathurrahman (2007: 19), sebagai berikut: (1) motivasi intrinsik yaitu motivasi 

yang timbul dari dalam diri sendiri, tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang 

lain, tetapi atas dasar kemampuan sendiri, (2) motivasi ekstrinsik yaitu motivasi 

sebagai pengaruh dari luar individu, apakah aakan, suruhan atau paksaan dari 

orang lain sehingga mau melakukan belajar. 

 

Memberikan motivasi pada siswa, berarti menggerakkan siswa untuk melakukan 

sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Pada tahap awal akan menyebabkan si 

subjek belajar merasa ada kebutuhan dan ingin melakukan sesuatu kegiatan 

belajar. Guru dalam memberikan motivasi harus berusaha dengan segala daya dan 

kemampuan untuk mengerahkan perhatian siswa kepada sasaran tertentu, dengan 

adanya dorongan dalam diri siswa akan timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia 

menekuni pelajaran. Untuk membangkitkan motivasi siswa, seorang guru harus 

pandai dan kreatif untuk mencari solusi guna membangkitkan motivasi siswa. 

Menurut Asrori (2007: 184), indikator yang digunakan untuk mengetahui motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran diantaranya.(1) memiliki gairah yang tinggi, (2) 

penuh semangat, (3) memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi, (4) 

mampu “jalan sendiri” kektika siswa mengerjakan sesuatu, (5) memiliki rasa 

percaya diri, (6) memiliki rasa konsentrasi yang lebih tinggi, (8) kesulitan 

dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi, (9) memiliki kesadaran dan daya 

juang yang tinggi.  

 

Pendapat Uno (2008: 23), motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 
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umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar dan ada 

ada beberapa peranan penting motivasi belajar dan pembelajaran , antara lain: (1) 

menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat dalam belajar dan 

pembelajaran, (2) memperjelas tujuan yang hendak dicapai, (3) menentukan 

ragam kendali terhadap rangsangan belajar, (4) menentukan ketentuan dalam 

belajar. Menurut Hamalik dalam Fathurrahman, (2007: 20) fungsi motivasi ada 3: 

(1) mendorong  manusia untuk berbuat yaitu penggerak dari setiap kegiatan yang 

akan dikerjakan, (2) menentukan arah tujuan yang akan dicapai, (3) 

menyelesaikan perbuatan yang sesuai dengan tujuan. 

 

2.1.6 Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam proses pembelajaran, aktivitas belajar merupakan hal pokok yang harus 

dilakukan siswa. Aktivitas belajar siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk 

sikap, pikiran dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari 

kegiatan tersebut (Kunandar, 2008: 276). 

 

Gagne, aktivitas atau perisriwa pembelajaran adalah peristiwa (aktivitas) yang 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu memberi perhatian, menjelaskan 

tujuan pada siswa, merangsang ingatan, menyajikan materi perangsang, memberi 

bimbingan belajar dan menampilkan kemampuan, memberi umpan balik, menilai 

kemampuan dan meningkatkan retensi atau ketahanan dan transfer (Winataputra, 

2008: 43-44). 
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Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu 

indikator adanya kegiatan siswa untuk belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang 

dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 

mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru 

dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

 

Menurut Usman (2005: 74), aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan 

fisik dan mental yang mencakup: aktivitas visual (membaca, menulis, 

bereksperimen, demontrasi), aktivitas verbal (bercerita, bertanya, membaca sajak, 

diskusi, menyanyi), aktivitas mendengar (mendengarkan penjelasan guru, 

ceramah, pengarahan), aktivitas gerak (senam, menari, melukis), dan aktivitas 

menulis (mengarang cerita, membuat makalah, membuat surat, membuat resume). 

Agar siswa terlibat aktif, diperlukan keterlibatan secara terpadu, berkeseimbangan 

dan berkesinambungan dari berbagai macam hal yaitu mengarah pada interaksi 

yang optimal, menuntut berbagai jenis aktivitas peserta didik, strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan menggunakan berbagai macam 

variasi media dan alat peraga. 

 

Paul B. Diedriech dalam Sardiman (2008: 101) membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan, uraian, per cakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 
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5. Drawing activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

6. Motor activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

7. Mental acitivities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas tentang aktivitas belajar, menunjukkkan bahwa 

aktivitas belajar di sekolah cukup konmpleks dan bervariasi. Jika berbagai 

aktivitas tersebut dapat dilaksankan di sekolah, tentu sekolah akan lebih dinamis 

sehingga tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar. 

 

2.1.7 Tinjauan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil 

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam 

sistem pendidikan nasional sejak tahun 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut 

IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

Ciri khas IPS sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah adalah sifat terpadu (integrated) dari sejumlah mata pelajaran dengan 

tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga 

pengorganisasian materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Menurut Pargito (2010: 33), imu 

pengetahuan sosial merupakan suatu program pendidikan yang mengintegrasikan 

konsep-konsep ilmu social dan humaniora untuk tujuan pendidikan membentuk 

warga negara yang memiliki kompetensi baik sebagai pribadi, anggota masyarakat 

maupun warga negara atau dunia. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial juga 
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merupakan mata pelajaran yang merupakan integrasi dari mata pelajaran: sejarah, 

geografi, ekonomi dan sosiologi. 

 

Menurut Soemantri dalam Sapriya  (2009: 11), pendidikan ilmu pengetahuan 

sosial adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

 

Sama halnya tujuan dalam bidang-bidang yang lain, tujuan pembelajaran IPS 

bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan pendidikan 

nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis 

dan jenjang pendidikan. Selanjutnya pencapaian tujuan institusional ini secara 

praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap 

bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS. 

 

Menurut Etin dan Raharjo (2009: 15), bahwa tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial itu sendiri adalah untuk mendidik dan memberi bekal, minat, kemampuan 

dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan Ilmu Pengetahuan 

Sosial menurut Sapriya (2009: 12), ditingkat sekolah adalah mempersiapkan para 

peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan nilai yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan 

masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga 

negara yang baik. 
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Kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan pedidikan, ilmu pengetahuan 

sosial dalam kurikulum sekolah tidak diragukan lagi sebagaimana pentingnya 

teori dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Menurut Banks dalam Sapriya 

(2009: 22), menyatakan “social studies educators have relatively little work 

related to the teaching of theories to students”. Pernyataan ini menunjukkan 

bahwa teori ilmu sosial belum banyak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

ilmu pengetahuan sosial. Lebih lanjut Banks menyarankan agar para pengembang 

kurikulum melakuan identifikasi terhadap teori-teori ilmu sosial yang dapat 

membantu para siswa dalam mengambil keputusan dan belajar konsep dan 

generalisasi. 

 

2.1.8 Kerangka Pikir 

Perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-

prinsip yang berkaitan pada dimensi program pembelajaran diantaranya: (1)  

pemilihan penggunaan berbagai metode dan media, (2)  penentuan metode dan 

media. 

Penggunaan media pembelajaran seperti papan tulis, chart, tabel-tabel dan gambar 

poster yang bersifat statis dirasa sudah kurang releavan atau kurang menarik, 

artinya guru diharapkan lebih inovatif memanfaatkan media pembelajaran yang 

lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya memanfaatkan 

media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yaitu media audio visual. 

 

Guru yang profesional harus bisa menelaraskan antara media pembelajaran 

dengan metode dan strategi pembelajaran, sehingga informasi yang disampaikan 

guru dapat diterima siswa dengan baik. Jika seorang guru mengajar menggunakan 
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komputer/laptop ditambah bantuan LCD maka media tersebut sudah sangat 

memadai, dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat di dalamnya hampir 

semua kebutuhan seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan 

kecanggihannya dapat terfasilitasi. Gambar, tabel dapat ditampilkan di depan 

kelas dengan lebih menarik dan jelas, bahan laptop juga dilengkapi video untuk 

memutar film rekaman peristiwa, benda kecil yang kurang jelas strukturnya dapat 

diperjelas dengan pembesaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis dalam 

pelaksanaan pembelajarannya akan lebih banyak memanfaatkan jenis media 

komputer dan program-program aplikasinya yang ditayangkan dengan LCD.  

Adapun Skema Kerangka Pikir sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

2.2.1. Mujiyono. 2012. Tesis. Pascasarjana PIPS Unila. Pemanfaatan Media Film 

Dokumenter dalam meningkatkan pembelajaran IPS di SD tahun 

2011/2012.  Penelitian ini dilakukan dengan media pembelajaran film 

dokumenter dengan trknik memutar selama 5 menit dilanjtukan seterusnya 

untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang efektif dan efesien. 
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2.2.2. Nur Hadi Waryanto. Penggunaan Media Audio Visual dalam Menunjang 

Pembelajaran Jurusan Pendidikan Matematika, FMIPA UNY. 
Media pembelajaran merupakan wahana dan penyampaian informasi atau 

pesan pembelajaran pada siswa. Dengan adanya media pada proses belajar 

mengajar, diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar pada siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya menghadirkan media 

dalam setiap proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

media pendidikan mempunyai kegunaan untuk mengatasi berbagai hambatan, 

antara lain: hambatan komunikasi, keterbatasan ruang kelas, sikap siswa yang 

pasif, pengamatan siswa yang kurang seragam, sifat objek belajar yang kurang 

khusus sehingga tidak memungkinkan dipelajari tanpa media, tempat belajar 

yang terpencil dan sebagainya. 

 

2.2.3. Gunawan Susanto. 2012. Tesis. Pascasarjana PIPS Unila. Peningkatan 

aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Bahan Ajar 

Modul Pada Pembelajaran IPS Kelas VIIIB MTS Negeri Kota Agung 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2012-2013. Bahan ajar modul yang 

dirancang secara Information Repackaging atau pengemasan kembali 

informasi dari buku-buku teks dan informasi yang telah ada dipasaran serta 

dikerjakan siswa secara berkelompok dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

 

2.2.4. Ahmad Husein. 2011. Tesis. Pasca Sarjana PIPS Unila. 

PeningkatanMotivasi, Aktivitas, Dan Prestasi Belajar PKn Dengan 

Menggunakan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas IXC semester Ganjil 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Bumi Tahun Pelajaran 2010-

2011. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media audi visual, 

materi power point dan lagu dalam proses pembelajaran PKn untuk 

meningkatkan motivasi, aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

 

2.2.5. Trinuso Abimayu. 2008. “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi 

Kerja dengan Kepribadian sebagai Variabel Moderating pada Guru SMA 

Negeri di Gunungkidul”. Tesis. UNY. 

Secara signifikan pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Gunungkidul dimoderasi oleh kepribadian 

terhadap prestasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa koefisien 

korelasi antara motivasi kerja dan kepribadian yang menunjukkan angka 

signifikan 0,008 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga dengan hasil 

tersebut pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja tampak dimoderati 

oleh kepribadian. Dengan demikian pengaruh motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja dimoderati oleh kepribadian para guru SMA di Kabupaten 

Gunungkidul. 
 

 


