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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Pada dasarnya tingkah laku siswa yang mempunyai minat belajar terdiri dari 

faktor-faktor yang ada pada diri siswa atau faktor dari luar siswa tersebut. 

Menurut Sardiman AM, tentang belajar adalah sebagai berikut: 

“Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku di 

subjek belajar, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi.  Dari sekian 

banyak faktor yang berpengaruh itu secara garis besar dapat dibagi dalam 

klasifikaasi faktor intern dan faktor ekstern diri si subjek belajar.” 

(Sardiman, AM 1987: 38) 

 

Jadi belajar adalah proses mengubah tingkah laku subjek kearah yang lebih baik 

berdasarkan cerita dan batasan-batasan tertentu yang tidak ditetapkan dalam 

pengukuran pencapaian tujuan belajar itu sendiri. 

 

2.2 Pengertian Aktifitas 

Aktifitas dalam kegaiatan belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting, 

karena tanpa aktifitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik.  Dalam 

hal ini, Sardiman, AM mengemukakan “Aktifitas merupakan prinsip atau asas 

yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar”. (Sardiman, AM. 1994, 

95) 
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Aktifitas yang melibatkan fisik maupun mental ini dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Visual Activities, yang termasuk didalamnya: misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan. 

2. Oral Activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi  

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan  

interupsi. 

3. Listening Activies, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik dan pidato. 

4. Writing Activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket dan 

menyalin. 

5. Motor Activities, yang termasuk di dalamnya seperti, melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

6. Drawing Activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

7. Mental Activities, sebagai contoh menanggap, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisa, melihat bangunan, mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Dalam penelitian ini aktifitas yang akan diperhatikan adalah aktifitas yang 

menyangkut dengan: visual, listening, dan emosional activities. 
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2.3 Pengertian Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa merupakan lembaran kertas yang isinya berisikan informasi 

dari guru agar dapat mengerjakan sendiri (Depdikbud, 1992: 26). Informasi 

tersebut berupa uraian materi singkat dilanjutkan dengan instruksi dari guru 

kepada siswa untuk melakukan sesuatu dan hasilnya dituliskan pada lembar 

tersebut.  Di sini peran guru berubah dari informan menjadi fasilitator dan 

siswalah yang aktif. Dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa ini diharapkan 

siswa secara aktif dan kreatif dapat menemukan sendiri konsep dan penerapannya 

(Depdikbud, 1992: 26).  Guru membimbing dan mengarahkan agar tidak terjadi 

aktifitas yang tidak diharapkan. Yaitu kegiatan siswa diluar instruksi yang 

terdapat dalam Lembar Kerja Siswa.  

 

Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran yang dapat dipakai pada jam belajar di sekolah maupun tugas untuk 

di luar sekolah.  Dengan mengerjakan Lembar Kerja Siswa, dituntut untuk 

membaca buku pelajaran.  Sehingga siswa akan lebih mudah dalam menjawab 

soal-soal yang ada di Lembar Kerja Siswa tersebut. 

 

 

B. HIPOTESA TINDAKAN 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut “Dengan memberikan Lembar Kerja Siswa pada proses 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa”.  

 


