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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kerjasama 

a. Pengertian Kerjasama 

Kerjasama yang berlangsung di dalam lingkup sekolah diharapkan 

dapat menumbuhkan kreatifitas siswa dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Samani dan Hariyanto (2012: 118) mengungkapkan bahwa kerjasama 

adalah suatu tindakan dan sikap mau bekerja dengan orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama. Kerjasama merupakan 

nilai karakter yang berarti kerjasama tidak hanya sebagai cara untuk 

belajar, tetapi kerjasama juga menjadi bagian dari isi pembelajaran. 

Kerjasama sebagai nilai menegaskan perlunya ketergantungan positif, 

yakni mewujudkan slogan: “satu untuk semua, semua untuk satu.” 

Lie (2008: 88) juga mengemukakan bahwa “kerjasama merupakan 

hal yang sangat penting dan diperlukan dalam kelangsungan hidup 

manusia”. Pendapat Lie dapat diartikan tanpa adanya kerjasama tidak akan 

ada keluarga, organisasi, ataupun sekolah, khususnya tidak akan ada 

proses pembelajaran di sekolah. Tanpa adanya kerjasama antar siswa, 

maka proses pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan 

akhirnya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Melihat pentingnya 

kerjasama siswa dalam pembelajaran di kelas maka sikap ini harus 

dikembangkan. 
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Pendapat dari para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kerjasama adalah sebuah interaksi atau hubungan antar siswa dengan siswa 

lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan yang dimaksud 

adalah saling menghargai, saling membantu, saling peduli, sehingga 

nantinya tujuan pembelajaran dapat dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut 

meliputi perubahan tingah laku dan penambahan ilmu pengetahuan. 

b. Cara Meningkatkan Kerjasama 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama 

pada pembelajaran IPS. Menurut Johnson (2007: 164) untuk 

mengkoordinasi setiap usaha demi mencapai tujuan kelompok, siswa dapat 

melakukan hal berikut: 

1) Saling menghargai dan percaya satu sama lain.   

2) Berkomunikasi dengan baik antar kelompok. 

3) Saling menerima dan mendukung satu sama lain. 

4) Bekerja secara kooperatif dengan para anggota kelompok lainnya. 

5) Memastikan setiap orang ikut berpartisipasi dan tidak ada yang 

mendominasi kelompok. 

6) Mendengarkan orang lain dengan seksama dan mencoba 

memanfaatkan ide anggota kelompok. 

 

Permainan Treasure Hunt juga menuntut siswa untuk 

berkomunikasi secara baik pada saat bermain, saling menghargai, dan 

bekerja secara kooperatif dengan anggota kelompok lainnya. Selain itu, 

siswa juga mendengarkan pendapat dari temannya untuk dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. 
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Isjoni (2011:43) berpendapat bahwa meningkatkan keterampilan 

bekerjasama dalam memecahkan masalah (proses kelompok), yaitu tujuan 

terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam cooperative learning. 

Siswa dapat belajar ketrampilan kerjasama yang nantinya akan digunakan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Keterampilan kooperatif ini berfungsi 

untuk melancarkan hubungan kerjasama dan tugas siswa. Keterampilan 

tersebut dikemukakan oleh Lungdren dalam Isjoni antara lain: 

1) Menyamakan pendapat yang berguna untuk meningkatkan hubungan 

kerjasama dalam kelompok. 

2) Menghargai konstribusi setiap anggota kelompok,  

3) Mengambil giliran dan berbagi tugas.  

4) Berada dalam kelompok saat kegiatan berlangsung. 

5) Mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diselesaikan 

tepat waktu. 

6) Menghormati perbedaan individu.  

Pembelajaran yang menggunakan metode permainan treasure hunt, 

menuntut siswa untuk menghargai hal apa saja yang telah dilakukan untuk 

kelompoknya karena setiap siswa mempunyai peranan penting dalam 

memenangkan permainan. Siswa juga mengambil giliran dan berbagi 

tugas, hal ini berarti bahwa setiap anggota kelompok bersedia 

menggantikan dan mengemban tugas atau tanggung jawab tertentu dalam 

kelompok. Setiap siswa juga harus menghormati perbedaan individu yang 

ada, seperti siswa tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain karena 

anggota kelompoknya ada yang lambat dalam menjawab pertanyaan 

karena kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-beda. 
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Kerjasama siswa MIM Tambakan Ajibarang masih belum sesuai 

dengan indikator tersebut, masih ada beberapa siswa ketika berkelompok 

kurang peduli terhadap anggotanya yang belum memahami materi. Siswa 

dalam berkelompok masih mengandalkan siswa yang lebih pintar untuk 

mengerjakan tugasnya agar nilai yang diperoleh tinggi. Akibatnya dalam 

berkelompok hanya beberapa siswa yang mendominasi diskusi.  

Ada beberapa indikator kerjasama yang harus diketahui. Menurut 

Tedjasaputra (2005: 88) kerjasama memiliki indikator sebagai berikut: 

1) Membina serta mempertahankan hubungan dengan teman-temannya.  

2) Belajar mengendalikan diri, tidak semaunya sendiri dalam bekerja 

sama. 

3) Mau berbagi dengan temannya. 

4) Mau bersabar menunggu giliran dan bertanggung jawab atas tugasnya 

masing-masing.  

5) Menghadapi masalah secara bersama. 

 

Adanya indikator tersebut, maka siswa harus bersabar dalam 

bermain treasure hunt, untuk menunggu giliran mencari setiap clue dan 

menjawabnya. Apabila siswa tersebut belum benar menjawabnya, maka 

belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, dalam 

melakukan permainan treasure hunt siswa akan menghadapi berbagai 

tantangan, maka dari itu siswa harus bekerjasama agar tugas yang 

diberikan guru dapat diselesaikan dengan baik. 
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2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Setiap guru tentu sangat mengharapkan siswanya berprestasi 

seoptimal mungkin baik pada jalur akademik maupun akademik. Prestasi 

belajar sendiri memiliki pengertian yang luas, salah satunya yang 

diungkapkan oleh Mulyasa (2014: 189) bahwa “prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar”. Hal 

ini selaras dengan pendapat Hamdani (2011: 138) yang menyatakan bahwa 

“prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil dari proses belajar yang kemudiaan diadakan evaluasi 

untuk mengetahui pemahaman siswa. Prestasi belajar dalam pembelajaran 

dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai. Jadi bentuk angka atau nilai 

merupakan lambang prestasi belajar siswa, semakin tinggi nilai yang 

diperoleh siswa menunjukkan prestasi belajar yang baik. 

Cara yang dapat dilakukan guru untuk menimbulkan rasa senang 

ialah dengan cara memberikan reward kepada siswa. Reward ini 

merupakan pancingan bagi siswa untuk menyelesaikan masalah dan 

memahami materi dari guru. Hal ini sesuai dengan metode treasure hunt 

yang memberikan reward kepada kelompok yang memenangkan 

permainan agar siswa terpancing untuk berusaha memahami materi dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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Metode permainan treasure hunt memiliki teori yang mendasari, 

yaitu teori konstruktivisme. Isjoni (2011: 30) berpandangan  bahwa teori 

ini menuntut siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Siswa dalam proses 

ini akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan 

yang ada untuk membina pengetahuan baru. Pembelajaaran secara 

konstruktivisme menimbulkan keyakinan kepada diri sendiri dan berani 

menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi pembelajaran yang 

baru, karena siswa yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang 

untuk membina sendiri kepahaman mereka. Pembelajaran secara 

konstruktivisme juga membina sendiri pengetahuan, konsep, dan ide 

secara aktif akan menjadikan siswa lebih paham, lebih yakin, dan 

bersemangat untuk terus belajar walaupun menghadapi berbagai 

tantangan. 

Salah satu karakteristik metode permainan treasure hunt yaitu 

siswa berusaha menjawab pertanyaan atau clue yang diberikan oleh guru 

melalui diskusi. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme, dimana 

permasalahan dimunculkan dari sebuah pancingan kemudian siswa 

berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah tersebut. 

Siswa dituntut aktif untuk membangun kerjasama seperti saling membantu 

dan menghargai pendapat anggota kelompok lainnya. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Kenyataan yang ada di kelas IV MIM Tambakan Ajibarang 

menunjukkan bahwa prestasi belajar setiap siswa berbeda-beda. Perbedaan 

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pengenalan terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam 

rangka membantu siswa dalam mencapai prestasi belajar. Menurut 

Ahmadi, A (2013: 138) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

digolongkan menjadi: 

1) Faktor internal, antara lain: 

a) Faktor jasmaniah baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. 

Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya.  

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

terdiri atas kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. 

2) Faktor eksternal, yang tergolong faktor eksternal adalah: 

a) Faktor lingkungan sosial  

(1) Lingkungan keluarga 

(2) Lingkungan sekolah 

(3) Lingkungan masyarakat 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian.  

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

gedung sekolah dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, serta 

waktu belajar yang digunakan siswa.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua yaitu faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern yang terdiri dari faktor jasmaniah, yang 

termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, 

dan sebagainya. Kondisi jasmani menandai tingkat kebugaran organ tubuh 

yang mempengaruhi semangat dan identitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Aspek psikologisnya meliputi tingkat kecerdasan, bakat, minat 

dan motivasi siswa.  
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Sedangkan faktor ekstern yang terdiri dari faktor sosial, budaya, 

dan lingkungan fisik. Faktor lingkungan social meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor budaya seperti adat istiadat, 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Faktor budaya teknologi juga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Semakin canggih teknologi 

yang berkembang saat ini, membuat siswa terbawa arus teknologi tersebut. 

Guru mengatakan bahwa siswa terlalu sering bermain gadget saat di 

rumah. Banyaknya aplikasi pada gadget terkadang membuat siswa lupa 

waktu untuk belajar dan mengerjakan PR. Faktor lingkungan fisik seperti 

fasilitas rumah, fasilitas belajar, gedung sekolah dan letaknya, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca, serta waktu belajar yang digunakan siswa.  

Prestasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah Tambakan 

masih belum optimal, sehingga perlu diadakan perbaikan. Rendahnya 

prestasi belajar siswa disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya 

minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPS. Peneliti melakukan 

upaya agar pembelajaran IPS menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif dan menyenangkan yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Treasure hunt merupakan salah 

satu pembelajaran kooperatif yang memiliki unsur kerjasama yang sangat 

tinggi. Metode ini memungkinkan guru untuk melaksanakan permainan 

edukatif yang menyenangkan. 
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3. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS selalu berkenaan dengan kehidupan manusia 

yang melibatkan segala macam kebutuhan dan tingkah lakunya. Menurut 

Zubaedi (2011: 288) IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

tanggung jawab utamanya adalah membantu siswa dalam 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diperlukan 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun global. IPS mempunyai tugas mengembangkan potensi 

siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan dan 

keterampilan mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. 

Pembelajaran IPS tersebut selaras dengan pendapat Susanto (2013: 153) 

yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai 

disiplin ilmu sosial dan kegiatan dasar manusia yang di rancang secara 

ilmiah dalam rangka memberikan wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada siswa, khususnya ditingkat sekolah dasar dan 

menengah.  

Bersumber dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 

IPS di SD adalah pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan berbagai aspek yang dimiliki seperti pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang akan berguna untuk kehidupannya sehari - 

hari. Masalah yang ada di sekitar siswa dapat dijadikan sebagai pancingan 

dalam pembelajaran IPS.  
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b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Setiap usaha pendidikan senantiasa memiliki tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Menurut Zubaedi (2011: 289) tujuan pembelajaran IPS 

mencakup empat hal, yaitu: 

1) Mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, kesejahteraan, dan kewarganegaraan (atau konsep yang 

berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan) 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inkuiri, 

pemecahan masalah, dan keterampilan sosial 

3) Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetisi, dan bekerja sama 

dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala lokal, nasional, 

maupun internasional. 

 

Maksud dan tujuan tersebut adalah agar siswa mampu 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang berguna bagi 

dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti pembelajaran IPS 

bukan hanya sekedar harus mampu mengembangkan ketrampilan berfikir, 

namun agar siswa mampu mengkaji berbagai kenyataan sosial beserta 

masalahnya. 

Pembelajaran IPS di SD yang perlu ditingkatkan siswa diantaranya 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dapat dilihat 

pada tabel 2.1 berikut: 
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            Tabel 2.1 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten / kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar 2.3. Mengenal perkembangan teknologi 

produksi komunikasi dan trasnsportasi serta 

pengalaman menggunakan 

Indikator  2.3.1. Membandingkan / membedakan jenis 

teknologi komunikasi pada masa lalu dan 

masa sekarang. 

2.3.2. Cara menggunakan secara sederhana 

teknologi komunikasi masa lalu dan 

masa sekarang 

2.3.3. Membandingkan / membedakan jenis 

teknologi transportasi pada masa lalu dan 

masa sekarang. 

2.3.4. Cara menggunakan secara sederhana 

teknologi transportasi masa lalu dan 

masa sekarang. 

 

4. Metode Permainan Treasure Hunt 

a. Pengertian Treasure Hunt 

Kohen (2012: 24) mengungkapkan bahwa treasure hunt 

merupakan salah satu pendekatan yang menggabungkan aktivitas dalam 

dan luar ruangan. Dalam permainan ini, siswa ditantang untuk 

mengidentifikasi petunjuk atau clue untuk mencapai harta karun. Berbagai 

kegiatan dapat ditambahkan untuk membuat permainan  treasure hunt 

lebih berkesan. Permainan ini dimainkan secara berkelompok.  

Bellanca (2011:196) menyatakan bahwa permainan treasure hunt 

merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan objek-objek 

yang mewakili konsep-konsep dalam pelajaran, untuk membaca simbol-

simbol dari konsep-konsep pelajaran. Kecerdasan yang terlibat dalam 

penerapan permainan treasure hunt adalah verbal (linguistik), visual 
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(spasial), dan interpersonal. Jadi, metode ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara siswa. 

Permainan ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa karena 

pada dasarnya perkembangan siswa sekolah dasar sangat aktif dan suka 

bermain. Siswa dalam bermain, dapat memperoleh berbagai pelajaran 

seperti meningkatnya sikap kerjasama, bersikap sportif, saling 

menghargai, dan tentunya dapat meningkatkan aspek kognitifnya. Menurut 

Kim dan Yao (2010: 1856) metode permainan treasure hunt adalah: 

Treasure hunt was originally an outdoor activity and game played 

by children and occasionally by aduls. To play treasure hunt, an adult 

prepares a list of hidden objects for children to find. Each team of children 

receives a duplicate list of the hidden objects. The winner is the first to 

find all items on the list.  

Sedangkan menurut Bell dan Kahrhoff (2006: 8)  

Treasure hunt which is a learning activity that requires students 

search for  series of clues that lead to the discovery of new information. 

This activity requires a substantial amount of time for both preparation 

and execution and participans must follow many steps to complete. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa permainan 

treasure hunt merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak 

dan orang dewasa. Untuk memainkannya dengan menggunakan beberapa 

petunjuk yang telah disembunyikan, setiap tim harus menemukan petunjuk 

tersebut untuk menemukan harta karunnya. Pemenangnya adalah tim yang 

tercepat dalam menemukan harta karun tersebut. Permainan treasure hunt 

ini membutuhkan banyak waktu dan persiapan untuk melaksanakannya. 
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b. Langkah-langkah Permainan Treasure Hunt 

Ada beberapa tahapan atau fase dalam penggunaan metode 

permainan treasure hunt. Menurut Kim dan Yao (2010: 1858) ada empat 

fase dalam menerapkan metode permainan treasure hunt, yaitu: 

a. Fase penyajian, dalam perkenalan guru memberikan pertanyaan tentang 

topik yang akan dipelajari melalui treasure hunt. Informasi dasar 

tersedia dari sebuah sumber dan dapat membantu siswa dengan mudah 

memahami tujuan dari topik dan pertanyaan. 

b. Fase mengingat, setelah siswa menerima perkenalan dari tahap 

sebelumnya, siswa perlu menjelajah setiap tempat menggunakan clue 

yang telah diberikan oleh guru. Siswa perlu memahami topik yang 

terkait, sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Siswa 

mungkin akan menghadapi tantangan saat menjelajah berbagai tempat 

untuk menemukan harta karun. 

c. Fase pengembangan, ketika siswa mendapat bantuan di suatu tempat 

mereka mungkin mengembangkan ide untuk menjawab pertanyaan 

melalui proses “membangun pengetahuan”. Siswa menganalisis 

informasi yang siswa dapatkan dan menulisnya ke dalam buku dengan 

memperhatikan pertanyaan. Dengan demikian siswa dapat menyusun 

jawaban yang benar untuk masing-masing pertanyaan. 
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d. Fase evaluasi, siswa perlu beristirahat ketika mereka menemukan clue 

pada suatu tempat. Siswa dalam fase evaluasi harus menjawab 

pertanyaan, yang diterima pada fase pengembangan. Jawaban itu akan 

dibandingkan dengan kunci jawaban yang disiapkan oleh guru untuk 

mengetahui apakah siswa lolos tes. Jika siswa lolos maka akan 

mendapatkan point dan menerima penghargaan yang berguna dalam 

menghadapi tantangan yang akan siswa jumpai di putaran yang akan 

datang. Pemenangnya adalah siswa atau tim dengan jumlah point 

terbesar. 

Peneliti merancang langkah-langkah pembelajaran IPS 

menggunakan metode permainan treasure hunt berdasarkan tahapan 

tersebut, antara lain: 

1) Guru menyiapkan clue dan menyembunyikannya di dalam kelas. 

2) Guru mengkondisikan siswa. 

3) Guru melakukan apersepsi pembelajaran menanyakan tentang 

perkembangan teknologi transportasi: “apakah kalian pernah 

menggunakan alat transportasi?” 

4) Guru bertanya kepada siswa tentang perkembangan teknologi 

transportasi pada masa lalu dan sekarang. 

5) Guru menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan transportasi 

pada masa lalu dan sekarang. 
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6) Guru membagi siswa menjadi tiga kelompok, masing-masing 

kelompok berjumlah 9 orang. Setelah dibagi kelompok, siswa 

berkumpul dengan kelompoknya. 

7) Guru menjelaskan cara bermain menggunakan metode treasure hunt. 

8) Setiap kelompok diberi nomor pengenal menggunakan kertas origami 

dari 1-9. Nomor ini berguna untuk urutan siswa yang akan mencari 

clue-clue yang ada di dalam kelas.  

9) Guru membagikan materi yang akan dibahas dalam setiap kelompok. 

10) Guru memberikan clue kepada setiap siswa dengan nomor urut 1. 

Setiap kelompok diberikan clue dengan warna kertas yang berbeda 

agar mudah menemukannya. 

11) Setiap kelompok mempunyai materi pembelajaran yang berbeda. 

12) Guru meminta siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan. 

13) Guru menunggu jawaban siswa untuk mengkonfirmasi benar atau 

salah, jika belum benar maka siswa belum boleh mencari clue 

selanjutnya. 

14) Guru meminta siswa mencari clue hingga siswa dengan nomor urut 9 

dan menemukan harta karunnya. Harta karun itu sendiri berbentuk 

kardus, yang di dalamnya berisi kertas karton, spidol, dan judul topik 

yang akan mereka buat. 

15) Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat menemukan harta 

karun dan akan diberi hadiah. 
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16) Setelah menemukan harta karun, guru meminta siswa membuat peta 

konsep terkait materi yang sesuai kelompoknya. 

17) Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan peta konsep yang 

telah dibuat. 

18) Guru meminta siswa yang tidak melakukan presentasi untuk mencatat 

hal- hal penting 

c. Kelebihan dan Kekurangan Treasure Hunt 

Metode permainan treasure hunt ini terdapat kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihannya antara lain: 

1) Menumbuhkan sikap kerjasama, karena setiap siswa berkonstribusi 

dalam melakukan permainan. 

2) Menimbulkan antusias untuk memecahkan setiap clue, karena setelah 

memecahkan clue kelompok akan mendapat harta karun. 

3) Menumbuhkan semangat siswa dalam memecahkan setiap clue. 

 Kekurangan dalam permainan treasure hunt ini, antara lain: 

1) Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menerapkan metode 

treasure hunt. 

2) Membutuhkan tempat atau wilayah yang luas untuk menyembunyikan 

setiap clue yang telah dibuat. 

d. Teori yang Mendasari Treasure Hunt 

Metode permainan treasure hunt memiliki teori yang mendasari, 

yaitu teori konstruktivisme. Isjoni (2011: 30) berpandangan  bahwa teori 

ini menuntut siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif 
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berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Siswa dalam proses 

ini akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan 

yang ada untuk membina pengetahuan baru. Pembelajaran secara 

konstruktivisme menimbulkan keyakinan kepada diri sendiri dan berani 

menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi pembelajaran yang 

baru, karena siswa yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang 

untuk membina sendiri kepahaman siswa. Pembelajaran secara 

konstruktivisme juga membina sendiri pengetahuan, konsep, dan ide 

secara aktif akan menjadikan siswa lebih paham, lebih yakin, dan 

bersemangat untuk terus belajar walaupun menghadapi berbagai 

tantangan. 

Salah satu tokoh yang mendukung teori konstruktivisme adalah 

Jean Piaget. Piaget dalam Tedjasaputra (2005: 8) mengungkapkan bahwa 

saat bermain siswa tidak belajar sesuatu yang baru, tetapi belajar 

mempraktekan dan mengkonsolidasi keterampilan yang baru diperoleh. 

Dari permainan itu siswa tidak belajar keterampilan baru, namun siswa 

belajar mempraktekan keterampilan mempresentasikan apa yang telah 

dipelajari sebelumnya. Piaget menyadari bahwa peranan praktek melalui 

bermain sangat penting karena keterampilan yang baru akan segera hilang 

kalau tidak dipraktekan. 

Melalui permainan guru dapat mendorong siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mempraktekan 

keterampilan yang telah diperoleh. Siswa dapat membangun dan 

meningkatkan pengetahuan yang baru diperolehnya melalui permainan 

treasure hunt yang akan tersimpan dalam memori otaknya.  
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B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aristi Ardiana dengan judul The 

Effectiveness Of Treasure Hunt Game In Teaching English Spelling To 

Smp Students (The Case Of Seventh Graders Of Smp N 1 Gembong/Pati In 

The Academic Year Of 2009/2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada kelas eksperimen mengalami kemajuan dalam menguasi English 

spelling setelah mengalami perlakuan. Nilai rata-rata pre test dari kelas 

eksperimen sebesar 66 dan nilai rata-rata post test sebesar 82,12. 

Sedangkan nilai rata-rata pre test kelas kontrol sebesar 63,14 dan nilai rata-

rata post test sebesar 66,39. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa dalam English spelling melalui permainan treasure hunt mengalami 

peningkatan yang signifikan. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa 

permainan treasure hunt cukup efektif untuk digunakan dalam 

pembelajaran English spelling. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isna Nurlayla Buchori dengan judul 

Permainan “Treasure Hunt” untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

(Studi Eksperimen terhadap Pembelajaran Mufradat di MTsN Wonosari 

Tahun Ajaran 2014/2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

metode treasure hunt secara umum dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

antara kemampuan hasil belajar kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen. Perbedaan ini dapat dilihat dari skor rata-rata post test 

kelompok kontrol sebesar 6,3571 sedangkan kelompok eksperimen  
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memiliki rata-rata post test sebesar 8,0714 dan rata-rata peningkatan 

kelompok eksperimen sebesar 2,7143. Dengan demikian dapat dibuktikan 

bahwa pembelajaran yang menggunakan permainan treasure hunt cukup 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar.  

Keberhasilan penerapan metode permainan treasure hunt pada 

penelitian di atas, menjadi salah satu faktor pendorong bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. penerapan metode permainan treasure hunt terbukti 

efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. 

Penelitian ini lebih menekankan pada sikap kerjasama dan prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan reward atau hadiah bagi siswa agar pada saat 

proses belajar mengajar siswa lebih bersemangat.  

C. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal siswa sebelum dilakukan penelitian adalah siswa 

memliki sikap kerjasama yang rendah, terlihat dari sikap siswa dalam proses 

pembelajaran.  Melalui metode permainan treasure hunt ini, siswa akan lebih 

aktif untuk mengembangkan sikap kerjasama dan prestasi belajar karena guru 

akan memberikan suatu clue yang akan memancing pengetahuan siswa. 

Metode pembelajaran ini diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa 

secara optimal. Berdasarkan uraian di atas maka alur kerangka berfikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut: 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian sebagai berikut:  

1. Penerapan metode permainan treasure hunt dapat meningkatkan 

kerjasama pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi kelas IV MIM Tambakan 

Ajibarang. 

2. Penerapan metode permainan treasure hunt dapat meningkatkan prestasi 

belajar pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi kelas IV MIM Tambakan Ajibarang. 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Kondisi Awal 

Rendahnya sikap kerjasama 

dan prestasi belajar siswa, 

terlihat dari proses 

pembelajaran antara lain: 

1. Siswa tidak menerima 

pendapat temannya. 

2. Siswa saling membeda-

bedakan teman. 

3. Siswa sulit untuk 

menerima teman dalam 

kelompok. 

4. Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. 

5. Siswa kurang 

memperhatikan guru pada 

saat mengajar 

6. Banyak siswa yang 

mendapat nilai di bawah 

KKM 

 

Siklus I 

Penerapan metode 

permainan treasure hunt 

dalam proses pembelajaran 

IPS dilakukan refleksi 

untuk mengetahui 

kekurangan pada tindakan 

yang dilakukan, kemudian 

dilanjutkan ke siklus 

selanjutnya. 

Siklus II 

Penerapan metode 

permainan treasure hunt 

setelah dilakukan upaya 

perbaikan mengalami 

peningkatan. 

Kegiatan Akhir 

Melalui  penerapan metode 

permainan treasure hunt 

dapat meningkatkan 

kerjasama dan prestasi 

belajar siswa mata 

pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan 

transportasi. 
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