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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

 

1. Pengertian Belajar 

 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang dan perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha. Sejak lahir 

manusia telah melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhannya 

sekaligus mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, belajar sebagai suatu 

kegiatan telah dikenal dan bahkan disadari atau tidak telah dilakukan oleh 

manusia. Menurut Morgan dalam Puwanto ( 2002 : 84) bahwa belajar adalah 

perubahan yang relatif mantap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman.  Sedangkan Whiterington dalam Purwanto 

( 2002:20 ) : belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa 

kecakapan, siakap, kebiasaan, kepandaian atau pengertian. 

 

Menurut Slameto (2003 : 64) pengertian belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa untuk mengubah perilakunya melalui pengalaman, yang 

diperoleh secara langsung dalam proses pembelajaran.  
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Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian belajar di atas, peneliti 

simpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang ditimbulkan oleh suatu pengalaman dan 

dipengaruhi oleh lingkungan. Perubahan tersebut bersikap tetap atau konstan 

dan perubahan tersebut terjadi karena usaha sadar yang dilakukan individu. 

 

2. Pengertian Pembelajaran 

 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi siswa dan guru, 

ada empat pilar yang dikemukakan oleh UNESCO ( Depdiknas, 2008:5 ), 

yaitu: 

1. Learning to know, yaitu suatu proses pembelajaran yang memungkinkan 

siswa menguasai tehnik menemukan pengetahuan dan bukan semata – 

matahanya memperoleh pengetahuan 

2. Learning to do adalah pembelajaran untuk mencapai kemampuan untuk 

melaksanakan controlling, maintening,  designing, organizing.belajar 

dengan melakukan sesuatu dalam potensi yang kongkret tidak hanya 

terbatas pada kemampuan mekanistis, melainkan juga meliputi 

kemempuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain serta 

mengelola dan mengatasi konflik 

3. Lerning to live together adalah membekali kemampuan untuk hidup 

bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, saling 

pengertian dan tanpa prasangka. 

4. Learning to be adalah keberhasilan pembelajaran yang untuk mencapai 

tingkatan ini diperlukan dukungan keberhasilan dari pilar pertama, kedua 

dan ketiga. 

 

Empat pilar tersebut ditujukan bagi lahirnya siswa yang mampu mencari 

informasi dan menemukan ilmu pengetahuan yang mampu memecahkan 

masalah, bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleransiterhadap perbedaan. 

Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan menumbuhkan percaya diri 

pada siswa sehingga menjadi manusis yang mampu mengenal dirinya, 

kepribadian mantap dan mandiri, memiliki kemampuan emosional dan 
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intelektual, yang dpat mengendalikan dirinya dengan konsisten, yang disebut 

emotional intelegence ( kecerdasan emosi ). 

 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2008 : 225) Pembelajaran adalah proses 

interaksi baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. 

Proses interaksi ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 

misalnya yang berhubungan dengan tujuan perkembangan kognitif, afektif dan 

psikomotorik.   

  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas peneliti berpendapat bahwa 

pengertian pembelajaran adalah sebuah proses dari seseorang untuk 

mendapatkan berbagai informasi melalui mekanisme yang terstruktur maupun 

tidak terstruktur dalam interaksinya sehingga menghasilkan perkembangan 

pribadi manusia tersebut seutuhnya. 

 

 

B. Aktivitas Belajar  

 

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mengubah 

prilakunya melalui pengalaman, yang diperoleh secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Menurut Slameto ( 2003 : 64 ) menyatakan bahwa Aktivitas 

Belajar mengajar memegang peranan penting dalam sebab dasarnya belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang relative menetap dan dilakukan secara 

sengaja. Sedangkan menurut Sardiman (2010 : 96) menjelaskan bahwa 

aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Aktivitas 

fisik berupa siswa giat, aktif dengan gerak tubuh. Membuat sesuatu atau 

bekerja, sedangkan pengertian aktivitas menurut Mulyono ( 2001: 26 ) 
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aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan atau segala sesuatu yang dilakukan 

atau kegiatan baik fisik ataupun non fisik, merupakan suatu aktivitas. 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa aktivitas siswa cukup 

kompleks dan bervariasi. Jika berbagai aktivitas tersebut dapat diciptakan 

disekolah, tentu siswa tidak akan mudah bosan dalam pembelajaran sehingga 

aktivitas belajar mendukung proses pembelajaran. 

 

C. Prestasi Belajar  

 

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun 

kualitatif. Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap 

siswa yang bertujuan untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai materi 

atau belum. Menurut Dimyati ( 2003 : 3 ) prestasi belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tidak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengn proses evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya proses belajar. Sedangkan pengertian prestasi belajar 

menurut Qohar dalam Sanjaya (2007 : 1) menjelaskan bahwa prestasi belajar 

adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Purwanto (2002 : 20) prestasi belajar adalah hasil yang 

diberikan guru kepada murid – muridnya atau dosen kepada mahasiswanya 

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Sudjana (2003 : 22 ) prestasi 

belajar adalah kemampuan belajar yang dimiliki peserta didiksetelah ia 

menerima pengalaman belajar. 
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Dengan demikian maka prestasi belajar adalah suatu tingkat kemampuan 

peserta didik yang meliputi motivasi belajar yang tinggi, perhatian terhadap 

pelajaran dan hasil belajar yang memuaskan dalam kegiatan belajarnya, baik 

yang bersifat ilmu pengetahuan , keterampilan maupun sikap dalam kehidupan 

sehari – hari. 

 

Departemen Agama RI ( 2002 : 2 ) Menerangkan Kriteria pengukuran prestasi 

belajar didasarkan pada perkembangan yang dimiliki oleh anak didik. 

Selanjutnya secara kualitas pengukuran prestasi belajar dapat dipetakan 

sebagai berikut: 

a. 10 : Istimewa 

b. 9 : Lebih baik 

c. 8 : Baik 

d. 7 : Lebih dari cukup 

e. 6 : cukup 

f. 5 : Hampir cukup  

g. 4 : Kurang 

h. 3 : Kurang sekali 

i. 2 : Buruk 

j. 1 : Buruk sekali 

 

Dengan kriteria pengukuran tersebut diatas, maka diharapkan peserta didik 

dapat mencapai prestasi belajar yang baik, karena hal tersebut dapat 

menunjukkan pula tingkat penguasaannya terhadap materi pelajaran, sehingga 

prestasi belajar dapat berjalan secara maksimal.  

 

Prestasi belajar adalah hasil usaha yang dicapai siswa dalam belajar pada 

jangka waktu tertentu. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan prestasi 

adalah hasil usaha siswa yang dicapai setelah siswa tersebut belajar IPS dalam 

jangka waktu tertentu. 
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Dari berbagai pendapat di atas peneliti berpendapat bahwa prestasi belajar 

disini adalah hasil dari pengukuran serta penilaian hasil usaha belajar siswa 

dalam satu semester untuk semua bidang studi kelompok pilihan program, 

untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran dikuasai oleh peserta 

didik yang dituangkan dalam bentuk nilai dan angka.  

 

D. Media Pembelajaran 

 

1. Pengertian Media 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan. Kata media berasal dari bahasa latin, yang bentuk tunggalnya 

adalah medium. 

 

Menutut Djamarah ( 2006 : 136 ) Media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Denny Setiawan ( 2011 : 1 ) Perkataan “ media “ tidak 

selalu identik dengan mahal atau memerlukan listrik karena media dapat 

dibedakan berdasarkan keadaannya menjadi media canggih ( sophisticate 

media) dan media sederhana (simple media). Media canggih adalah media 

yang hanya dapat dibuat di pabrik karena terdiri dari komponen – komponen 

yang rumit dan biasanya memerlukan listrik dalam penyajiannya. Sedangkan 

media sederhana merupakan media yang dapat dibuat sendiri atau dengan ahli 

media dan biasanya tidak memerlukan listik untuk menyajikannya. 
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Pengertian media diatas dibatasi dengan pengertian media dalam dunia 

pendidikan, yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 

pembelajaran. Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses 

komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar kepenerima. Pesan berupa isi 

atau ajaran yang dituangkan kedalam simbol – simbol komunikasi baik secara 

verbal ( kata dan tulisan ) maupun nonverbal. Proses tersebut dinamakan 

encoding. Penafsiran simbol – simbol komunikasi tersebut oleh peserta didik 

dinamakan decoding. 

 

 

2. Jenis – Jenis Media 

 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan jenisnya 

menurut Djamarah ( 2006 : 139 ) dapat dibedakan atas : 

a. Media audiktif 

Media audiktif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suarsa saja yang termasuk jenis media ini antara lain recorder dan radio. 

 

b. Media visual 

Media visual adalah media media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan, yang termasuk jenis ini antara lain adalah gambar, foto, serta 

benda yang tidak bersuara. 

 

c. Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur gambar dan 

unsur suara. Jenis media ini antara lain adalah televisi, vidio, film atau 

demonstrasi langsung. 



16 
 

Dari pengertian dan jenis media diatas peneliti disini memakai media Visual 

dimana tidak hanya gambar yang terlihat tapi juga bisa mendengar suara guru 

menjelaskan dari gambar tersebut. 

 

 

E. Media Gambar 

 

1. Pengertian Media Gambar 

 

Menurut Daryanto ( 2010 : 17 ) media gambar adalah suatu penyajian secara 

visual yang menggunakan diantaranya titik – titik, garis – garis, gambar – 

gambar, tulisan – tullisan atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk 

mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data atau 

kejadian. 

 

Menurut Denny Setiawan ( 2011: 01 ), Media gambar adalah media yang 

dapat mempengaruhi perasaan seseorang bagi yang melihatnya dan seolah – 

olah dapat mewakili benda yang sebenarnya. 

 

Media gambar merupakan salah satu jenis media visual yang menandalkan 

indra penglihatan. 

 

Penggunaan media gambar merupakan salah satu bentuk wujud aplikasi 

pembelajaran aktifdalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. melalui 

media ini siswa dilibatkan secara holistik, baik aspek fisik, Emosional, dan 

intelektualnya. Penggunaan media gambar bertujuan memudahkan 

penyampaian materi dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna 
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media gambar karena sifatnya visual konkrit menampilkan objek sesuai 

dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. 

 

2. Fungsi Media Gambar 

 

Menurut Daryanto ( 2010 : 5 ) Fungsi media gambar bagi guru adalah: 

 

1) Memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru 

2) Memudahkan jalan komunikasi antara guru dan murid 

3) Memperjelas pelajaran agar tidak terlalu verbalistis 

4) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. 

 

Fungsi media gambar bagi siswa adalah: 

 

1) Memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan 

guru 

2) Memudahkan jalan komunikasi antara guru dan murid 

3) Memberikan rangsanagan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

meninbulkan persepsi yang sama 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 

 

a. Kelebihan Media Gambar  

Djamarah ( 2006 : 143 ) Kelebihan media gambar yaitu sebagai berikut: 

1) Sifatnya konkrit,lebih realistik dibanding media verbal 

2) Dapat memperjelas sesuatu masalah 
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3) Tidak memerlukan peralatan khususus dalam penyampaiannya 

4) Membantu siswa memahami tentang materi yang disampaikan yang 

menggunakan media gambar 

5) Peraga yang digunakan mudah dipindahkan. 

 

 

b. Kekurangan  Media Gambar  

 

Menurut Djamarah ( 2006 : 144 ) Kekurangan media gambar yaitu sebagai 

berikut: 

 

1) Hanya menekan indra pengelihatan  

2) Ukurannya sangat terbatas untuk ukuran besar  

 

4. Langkah Langkah Penggunaan Media Gambar 

 

A.   Kegiatan awal  

1. Memberikan motivasi kepada siswa sebelum memberikan 

pembelajaran 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Membangun suasana atau iklim pembelajaran yang responsive 

sehingga dapat merangsang dan mengajak siswa untuk berfikir. 

 

B.   Kegiatan inti 

1. Guru mengenalkan materi yang akan disampaikan 

2. Guru memperlihatkan media gambar sesuai dengan materi yang 

diajarkan sambil menjelaskan 
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3. Siswa aktif bertanya tetang materi dan media gambar yang 

disampaikan 

4. Guru menjawab dan menjelaskan pertanyaan – pertanyaan siswa 

dengan jelas dengan memperlihatkan media gambarnya 

5. Siswa menarik kesimpulan dari apa yang sudah diterangkan oleh 

guru. 

6. Kemudian siwa mengaplikasikan kesimpulan yang merupakan 

penyajian hasil kesimpulan. 

 

C.   Kegiatan akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Memberikan evaluasi kepada siswa 

3. Memberikan tindak lanjut 

 

 

F. Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial dimulai dari tingkat sekolah dasar 

dimana pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini merupakan pengetahuan 

sosial baik di dalam negara Indonesia maupun di negara – negara luar. Baik 

masalah Sejarahnya, Geografi, Ekonomi dan lainnya.Ilmu Pengetahuan 

Sosial terpadu masih bersifat umum, sedangkan di SLTP sudah terkorelasi 

yang mencakup Geografi, Sejarah Dan Ekonomi. Sedangkan tingkat SLTA 



20 
 

terpisah yang terdiri atas Geografi, Sejarah, Antropologi, Sosiologi, 

Ekonomi, Tatanegara.  

 

Winata Putra ( 2010 : 3 ) Ilmu pengetahuan sosial ( IPS ) merupakan salah 

satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah 

menengah pertama. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang sekolah dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memuat 

materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

warga negara indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, seta 

warga dunia yang cinta damai. 

 

2.  Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Winata Putra ( 2010 : 6 )Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep- konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya 

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

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

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

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, dan global. 
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3. Ruang lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Winata Putra ( 2010 : 7 )Ruang lingkup pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial meliputi aspek – aspek sebagai berikut. 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Prilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial Disekolah Dasar 

 

(Puskur Balitbang Depdiknas,  2003 : 2 ).Mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial ( IPS ) di SD Negeri berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, 

nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa, dan negara 

Indonesia. Terkit dengan tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan    Sosial 

yang sedemikian fundamental maka guru di tuntut untuk memiliki 

pemahaman yang holistik dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan 

tersebut       
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G. Kerangka Berfikir 

 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan siswa yang dilakukan oleh siswa untuk 

mengubah prilakunya melaui pengalaman yang diperoleh secara langsung 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah prestasi belajar dimana 

prestasi tersebut hasil yang diperolah dari siswa setelah mengikuti suatu 

materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun 

kualitatif. Sehingga dengan adanya hasil tersebut maka diperoleh suatu 

perubahan baik tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya maupun niali yang sangat membawa perubahan. 

pembelajaran yang monoton akan membuahkan hasil yang kurang bagus 

sehingga seringkali penurunan dalm prestasi belajar dimana dalam proses 

pembelajaran baik guru atau anak merasa jenuh dan tidak bersemangat. Tapi 

dengan diterapkannya media gambar ini maka diharapkan akan adanya 

perubahan yang positif yaitu cara berfikir siswa yang cepat tanggap dan cara 

mudah untuk guru dalam menyampaikan materinya. 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. ( sugiono, 

2009: 96 ) dari pendapat  tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah 

jawaban sementara dari permasalahan yang perlu di uji kebenerannya 

Kondisi Awal 

Tindakan di 

dalam kelas 

Kondisi Akhir 

Guru / Peneliti 

belum menggunakan 

media gambar dalam 

pembelajaran  

Memanfaatkan 

media gambar  

Diduga melalui 

media gambar dapat 

meningkatkan 

aktivitas dan prestasi 

belajar siswa   

Siswa yang diteliti 

prestasi belajar 

rendah  

Sikus I 

Memanfaatkan 

media gambar yang 

dijelaskan guru dan 

siswa 

memperhatikan   

Sikus II 

Memanfaatkan media 

gambar yang dijelaskan 

guru dan siswa 

mengalami perubahan 

yang positif yaitu cara 

berfikir siswa yang cepat 

tanggap dan cara mudah 

guru untuk 

menyampaikannya.  
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melalui analisis. Maka berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Apabila dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menggunakan 

Media Gambar dengan memperhatikan langkah – langkah secara tepat 

dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siswa  kelas IV di SD Negeri I 

Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran  2013 / 2014 

2. Apabila dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menggunakan 

Media Gambar dengan memperhatikan langkah – langkah secara tepat 

dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa  kelas IV di SD Negeri I 

Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran  2013 / 2014 

 

 


