
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses 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. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal 

ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana 

masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan 

prestasi. 

2.1.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

belajar mengajar, karena aktivitas merupakan pergerakan secara 

berkala yang dilakukan siswa. Tanpa aktivitas maka proses 
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pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai secara maksimal.  

Belajar yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Ramayulis (2008:242) mengatakan, 

“Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya 

itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, 

sekaligus mengikuti proses pengajaran (proses perolehan hasil 

pembelajaran) secara aktif”.  

Guru adalah sumber daya yang berperan untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif untuk  mengarahkan siswa untuk aktif 

dalam berbagai macam kegiatan pembelajaran, karena siswa adalah 

subjek dari pendidikan itu sendiri. Pembelajaran yang efektif akan 

selalu mengarahkan siswa pada aktivitas yang mampu merangsang 

semua potensi siswa untuk berkembang sampai pada tahap yang 

optimal. Aktivitas belajar siswa dilakukan oleh oleh dua faktor yaitu 

psikis dan fisik. 

Ramayulis (2008:242) lebih lanjut mengatakan, “Pada saat peserta 

didik aktif jasmaninya, dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu 

sebaliknya, karena keduanya merupakan satu kesatuan, dua keping 

satu mata uang”. 

Siswa memiliki “prinsip aktif” di dalam dirinya masing-masing yakni 

keinginan berbuat dan bekerja sendiri. Prinsip aktif mengendalikan 

tingkah lakunya. Hamalik (2009:90) berpendapat bahwa, “Pendidikan 
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modern lebih menitikberatkan pada aktivitas sejati dimana siswa 

belajar sambil bekerja”. Dengan bekerja, siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta perilaku lainnya, 

termasuk sikap dan nilai.  

Sedangkan belajar adalah serangkaian  kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hakim (2005:1) yang menyatakan bahwa, “Belajar adalah 

suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan 

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain 

kemampuan”. 

Hamalik (2009:36) mengatakan, “Belajar adalah merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan”. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu,  yakni 

mengalami.  

Berdasarkan pengertian aktivitas dan belajar yang telah dikemukakan 

para ahli, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah 

serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang dalam proses 

usahanya memperoleh suatu bentuk peningkatan kecakapan, 
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pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir 

dan lain-lain yang akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku.  

2.1.2 Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran. 

Hamalik (2009:91) mengemukakan bahwa, penggunaan asas aktivitas 

dalam proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara lain: 

1. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang 

pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

4. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan 

sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan 

perbedaan individual. 

5. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

6. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat 

dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat 

dalam pendidikan siswa 

7. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistis dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

8. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana 

halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Proses belajar seseorang  dipengaruhi situasi. Situasi akan 

menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar.  

Bahkan situasi itulah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas 

belajar apa yang dilakukan kemudian.  

Menurut Dierich (dalam Hamalik, 2009:90),  jenis–jenis aktivitas 

dibagi  dalam delapan kelompok sebagai berikut: 

1. Kegiatan–kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar–gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan 

bermain. 
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2. Kegiatan–kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan–kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

4. Kegiatan–kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan–

bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi 

angket. 

5. Kegiatan–kegiatan menggambar 

 Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan–kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat–alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, mencari dan 

berkebun. 

7. Kegiatan–kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor–faktor, melihat hubungan–hubungan dan  membuat 

keputusan. 

8. Kegiatan–kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain–lain. 

 

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas, aktivitas belajar 

merupakan kegiatan–kegiatan yang terjadi yang dilakukan secara fisik 

ataupun non fisik yang merupakan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan sebagai hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

 

2.2  Prestasi  Belajar 

Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tentunya akan memperoleh 

suatu hasil yang dikatakan sebagai prestasi belajar. Siswa yang mempunyai 

daya serap dan kemampuan kognitif tinggi akan memperoleh prestasi yang 
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berbeda dengan seorang siswa yang mempunyai kemampuan kognitif rendah. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat Tulus Tu‟u (2004:75) yang mengatakan, 

“Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan tertentu. Selain itu prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru”.  

Hamalik (2009:159) menyatakan, “….prestasi belajar itu merupakan indikator 

adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa”.  

Prestasi belajar siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi dan analisis serta evaluasi. 

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka 

nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, prestasi 

belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dari serangkaian usaha belajar 

dalam mata pelajaran tertentu dan diperoleh melalui nilai tes sebagai tolak 

ukurnya.  
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2.3 Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan siswa  

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.  

Fathurrohman & Sutikno (2009:65) menyatakan bahwa, “kata media 

berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah berarti „tengah‟, 

„perantara‟, atau „pengantar‟ atau dengan kata lain media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan. 

Sedangkan menurut Briggs dalam Asyhar (2011:7), “media adalah 

sarana fisik yang digunakan untuk mengirim pesan kepada peserta 

didik sehingga merangsang mereka untuk belajar”. 

Menurut Asyhar (2011:6), kata pembelajaran merupakan terjemahan 

dari istilah Bahasa Inggris yaitu „instruction‟ diartikan sebagai proses 

interaktif antara guru dan siswa yang berlangsung secara dinamis. 

Media pembelajaran, menurut Gerlach & Ely dalam (Asyhar, 2011:7) 

memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi 

atau kajian yang membangun suatu kondisi  yang membuat peserta 

didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini pendidikan 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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juga termasuk salah satu bentuk media pembelajaran sehingga 

menjadi kajian strategi penyampaian pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian di atas, media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan 

pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif. 

2.3.2 Pengaruh Media dalam Pendidikan 

Media di dalam pendidikan, mempunyai peranan besar yang 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Miarso, dkk dalam Ramayulis (2008:212) menyatakan bahwa “media 

itu mempunyai nilai-nilai praktis yang berupa kemampuan antara lain: 

(1) membuat konkrit konsep yang abstrak, (2) membawa obyek yang 

sukar didapat ke dalam lingkungan belajar siswa, (3) menampilkan 

obyek yang terlalu besar, (4) menampilkan obyek yang tidak dapat 

diamati dengan mata telanjang, (5) mengamati gerakan yang terlalu 

cepat, (6) memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi 

pengalaman belajar siswa, (7) membangkitkan motivasi belajar siswa 

dan (8) menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat 

diulang maupun disimpan menurut kebutuhan”. 

 

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa media digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran karena media memiliki 

kemampuan untuk memperlihatkan konsep materi yang masih bersifat 

samar-samar kepada siswa menjadi sebuah bentuk yang nyata yang 

dapat memperjelas konsep maupun obyek ilmu yang sukar didapat, 

atau terlalu besar maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata 

telanjang.  
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Media juga memiliki kemampuan untuk merangsang motivasi belajar 

siswa dari sajian informasi yang menarik sehingga dapat menciptakan 

persepsi pengalaman belajar  berdasarkan keseragaman pengamatan. 

Selain memiliki kemampuan-kemampuan, tentu saja media memiliki 

kegunaan yang mampu mengatasi kesulitan siswa dalam memahami 

materi pelajaran yang sulit.  

Hal ini dikatakan Muhammad dalam Ramayulis (2008:212)  bahwa 

“kegunaan media antara lain adalah: (1) mampu mengatasi kesulitan-

kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit, (2) mampu 

mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan 

menarik, (3) merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri 

kecintaan menelaah dan menimbulkan kemauan keras untuk 

mempelajari sesuatu, (4) membantu pembentukan kebiasaan, 

melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu 

pelajaran, serta (5) menimbulkan kekuatan ingatan, perhatian, 

mempertajam indera, melatihnya, memperhalus perasaan dan cepat 

belajar”. 

 

Dengan demikian apabila pendidikan memanfaatkan dan 

mengembangkan media pembelajaran tersebut di dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar maka siswa akan memiliki pemahaman 

yang bagus tentang materi yang didapatkan 

2.3.3 Media Realia 

Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau 

sumber belajar. Pemanfaatan media realia tidak harus dihadirkan 

secara nyata dalam ruang kelas, melainkan dapat juga dengan cara 

mengajak siswa melihat langsung (observasi) benda nyata tersebut ke 

lokasinya. Realia dapat digunakan dalam kegiatan belajar dalam 

bentuk sebagaimana adanya, tidak perlu dimodifikasi, tidak ada 
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pengubahan kecuali dipindahkan dari kondisi lingkungan aslinya. Ciri 

media realia yang asli adalah benda yang masih dalam keadaan utuh, 

dapat dioperasikan, hidup, dalam ukuran yang sebenarnya, dan dapat 

dikenali sebagai wujud aslinya. Media realia sangat bermanfaat 

terutama bagi siswa yang tidak memiliki pengalaman terhadap benda 

tertentu. Misalnya untuk mempelajari binatang langka, siswa diajak 

melihat badak yang ada di kebun binatang. Selain observasi dalam 

kondisi aslinya, penggunaan media realia juga dapat dimodifikasi. 

Modifikasi media realia bisa berupa: potongan benda (cutaways), 

benda contoh (specimen), dan pameran (exhibid). 

Cara potongan (cutaways) adalah benda sebenarnya tidak digunakan 

secara utuh atau menyeluruh, tetapi hanya diambil sebagian saja yang 

dianggap penting dan dapat mewakili aslinya. Misalnya binatang 

langka hanya diambil bagian kepalanya saja. Benda contoh (specimen) 

adalah benda asli tanpa dikurangi sedikitpun. Yang dipakai sebagai 

contoh untuk mewakili karakter dari sebuah benda dalam jenis atau 

kelompok tertentu. Misalnya beberapa ekor ikan hias dari jenis 

tertentu, yang dimasukkan dalam sebuah toples berisi air untuk 

diamati di dalam kelas. Pameran (exhibit) menampilkan benda-benda 

tertentu yang dirancang seolah-olah berada dalam lingkungan atau 

situasi aslinya. Misalnya senjata-senjata kuno yang masih asli ditata 

dan dipajang seolah-olah mengambarkan situasi perang pada jaman 

dulu. 
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Secara teori, penggunaan media realia ini banyak kelebihannya, 

misalnya dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Namun 

dalam prakteknya banyak benda-benda nyata yang tidak mudah 

dihadirkan dalam bentuk yang sebenarnya yang disebabkan oleh 

keterbatasan-keterbatasan tertentu. Oleh karena itu perlu ada jenis 

media lain sebagai penggantinya, seperti dijelaskan berikut ini. 

Hal lain yang penting diperhatikan dalam menggunakan realia sebagai 

media pembelajaran adalah  

1. Berikan kesempatan yang besar agar siswa dapat berinteraksi 

langsung dengan  benda yang saling dipelajari. 

2. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa 

mempelajari objek sebagai sumber informasi dan pengetahuan. 

3. Berikan siswa kesempatan untuk mencari informasi sebanyak 

mungkin yang berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. 

4. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan atau risiko yang akan 

dihadapi siswa pada saat mempelajari realia 

 

2.4 Pembelajaran IPA 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjaga dan 

memelihara kelestarian lingkungan. 
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Ilmu pengetahuan alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta–fakta, konsep–konsep, atau 

prinsip–prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam kehidupan sehari–hari  (Depdiknas, 

2007:484) 

 

Hardini dan Puspitasari (2012:151) menyatakan bahwa, mata 

pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, 

konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

terhadap adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Meningkatkan pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

 

Di dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Strategi berarti rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, di dalam strategi 

tersebut guru juga harus mempersiapkan media pembelajaran yang inovatif, 

praktis, menarik dan ekonomis. 

Media pembelajaran digunakan disesuaikan dengan ruang lingkup bahan 

kajian IPA, seperti yang ditulis dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 
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Depdiknas (2007:485) menyatakan bahwa ruang lingkup bahan kajian 

IPA untuk SD/MI meliputi aspek–aspek berikut: 

1. Mahluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

2. Benda/materi, sifat–sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat dan 

gas. 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana. 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya dan 

benda–benda langit lainnya. 

 

 

2.5 Hipotesa Tindakan 

Berdasarkan kajian teori di atas maka dirumuskan hipotesis penelitian “Jika 

pembelajaran IPA menggunakan media gambar maka dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 1 Tanjungsari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 


