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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Aktivitas Belajar 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran 

merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan. Menurut 

Djamarah (2005: 224) pada hakikatnya belajar adalah perubahan yang 

terjadi setelah melakukan aktivitas atau bekerja. Sanjaya (2010: 132) 

menambahkan bahwa aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada 

aktivitas fisik tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti 

aktivitas mental. Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud 

dengan aktivitas adalah segala kegiatan atau semua kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang baik kegiatan fisik maupun non-fisik. 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa belajar 

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/ individu  

untuk memberikan pengalaman dengan melakukan interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya guna mendapatkan perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari belajar. 
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Sardiman (2011: 95) menyatakan bahwa  pada prinsipnya 

belajar adalah berbuat. Sesuatu dapat dikatakan belajar jika ada 

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan terutama aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa sebagai subjek belajar. Belajar adalah perubahan 

yang terjadi setelah melakukan aktivitas. Aktivitas belajar adalah 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses 

pembelajaran kedua aktivitas tersebut harus saling terkait. 

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan 

aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa baik 

fisik maupun mental/ non-fisik dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan untuk mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik 

setelah melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas yang diutamakan dalam proses pembelajaran adalah 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

seorang penulis dari Jombang (dalam Asmani, 2011: 211) yang 

menyatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang sedikit bicara 

banyak diamnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah guru hanya 

sebagai fasilitator, dinamisator, dan inspirator bagi penggalian dan 

pengembangan potensi siswa. Siswa yang harus aktif melakukan 

berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran dengan melakukan 

diskusi, kerja kelompok, debat, bertanya, dan lempar gagasan. 

Kegiatan atau aktivitas siswa yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran yang demikian akan mewujudkan pembelajaran aktif 
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seperti yang dikemukakan oleh Silberman (dalam Asmani, 2011: 65) 

saat belajar aktif para siswa melakukan banyak kegiatan. Pendapat 

Silberman didukung oleh pendapat Mayer yang menyatakan bahwa 

siswa aktif tidak hanya sekedar hadir di kelas, menghafalkan, dan 

akhirnya mengerjakan soal-soal di akhir pelajaran. Siswa harus 

terlibat aktif secara fisik maupun mental. Belajar aktif didukung 

dengan aktivitas siswa dalam mendengar, melihat, menjawab 

pertanyaan dan mendiskusikannya. Semua itu diperlukan untuk 

melakukan kegiatan seperti menggambarkan kembali, mencontohkan, 

mencoba keterampilan, dan melaksanakan tugas sesuai pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa, 

b. Prinsip-Prinsip Aktivitas Belajar 

Prinsip aktivitas dalam belajar dapat dilihat dari perkembangan 

konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Berdasarkan unsur kejiwaan subjek 

belajar akan diketahui prinsip belajar yang terjadi.  Prinsip aktivitas 

belajar dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Prinsip aktivitas menurut pandangan ilmu jiwa lama 

Menurut pandangan ilmu jiwa lama yang dikemukakan oleh 

John Locke dengan konsepnya Tabularasa, mengibaratkan jiwa 

seseorang bagaikan kertas putih yang tidak bertulis. Kertas putih 

ini kemudian akan mendapatkan coretan atau tulisan dari luar. 

Sehingga kertas ini bersifat reseptif, hanya menerima saja. Konsep 

semacam ini kemudian ditrasfer ke dalam dunia pendidikan. 

(Sardiman, 2011 : 98) 

 

Berdasakan konsep tersebut dapat diibaratkan siswa 

merupakan sebuah kertas putih yang akan ditulisi oleh guru. Hal 
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ini berarti yang mendominasi aktivitas adalah guru, siswa hanya 

menerima semua yang berasal dari guru. Aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa hanya sebatas mendengarkan, mencatat, dan menghafal. 

Siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya 

dalam proses pembelajaran, padahal dengan melakukan berbagai 

aktivitas akan mendorong siswa untuk berfikir dan aktif dalam 

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa maka semakin besar pula kemungkinan siswa dalam 

memahami sesuatu. 

2) Menurut pandangan ilmu jiwa modern 

Menurut pandangan ilmu jiwa modern menterjemahkan jiwa 

manusia sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki potensi dan 

energi sendiri.  Secara alami anak akan aktif melakukan aktivitas. 

Hal ini karena adanya motivasi untuk memenuhi berbagai macam 

kebutuhan. Sebagai pendidik/ guru hendaknya membimbing dan 

menyediakan kondisi agar anak didik beraktivitas, berbuat, dan 

harus aktif sendiri. (Sardiman, 2011: 99). 

 

Berdasarkan pandangan ilmu jiwa modern dapat diketahui 

bahwa pada hakeketnya siswa sudah memiliki potensi untuk 

melakukan sesuatu. Sehingga dalam proses pembelajaran guru 

harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

aktivitas dalam proses pembelajaran dengan cara memfasilitasi 

dan menciptakan kondisi belajar yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas sebanyak 

mungkin guna membantu siswa mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 
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c. Nilai Tambah Aktivitas Belajar 

Hanafiah dan Cucu (2010: 24) menyatakan bahwa aktivitas 

dalam belajar dapat memberikan nilai tambah (added value) bagi 

peserta didik. Nilai tambah tersebut yaitu: 

1) Peserta didik memiliki kesadaran (awarenses) untuk belajar 

sebagai wujud adanya motivasi internal (driving force) untuk 

belajar sejati. 

2) Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami 

sendiri yang dapat memberikan dampak terhadap pembentukan 

pribadi yang integral. 

3) Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4) Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta didik. 

5) Pembelajaran dilaksanakan secara kongkret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

6) Menumbuhkembangkan sikap kooperatif di kalangan peserta 

didik sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan 

kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

Berdasarkan uraian nilai tambah aktivitas yang telah disebutkan, 

banyak nilai tambah yang dapat diperoleh siswa apabila melakukan 

berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 

dalam melaksanakan proses pembelajaran guru harus mampu 
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menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan 

berbagai aktivitas baik aktivitas fisik maupun nonfisik. 

d. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2008: 172) menyatakan bahwa 

jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah antara lain 

sebagai berikut: 

1) Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pemeran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberikan 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. 
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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, menari, dan 

berkebun. 

7) Kegiatan-kegiatan mental 

Merenunggakan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-

kegiatan ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu 

sama lain. 

 Berdasarkan uraian aktivitas di atas dapat diketahui bahwa jenis 

aktivitas yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran cukup 

banyak dan sangat variatif. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa akan menjadikan suasana pembelajaran yang lebih 

menyenangkan. Selain itu, dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut 

siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Jenis-jenis aktivitas belajar yang dikemukakan di atas dijadikan 

sebagai pedoman membuat lembar observasi aktivitas siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran. 
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2. Prestasi belajar 

a. Hakikat Prestasi Belajar 

Hamdani (2011: 137) menyatakan “Prestasi merupakan sesuatu  

yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan/ aktivitas”. 

Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-

kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai 

hasil dari aktivitas dalam belajar.  

Sedangkan menurut Winkel (dalam Hamdani, 2011: 137) 

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang. Prestasi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap 

siswa, siswa dikatakan berprestasi apabila menampakkan hasil belajar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, salah satunya diukur 

menggunakan tes prestasi belajar. 

Azwar (2010: 8) menyatakan tes prestasi mengacu pada tes 

prestasi belajar kawasan ukur kognitif dalam bentuk tertulis. Menurut 

Sudijono (2005: 49) ranah kognitif adalah ranah yang mencakup 

kegiatan mental (otak). Dalam ranah kognitif ada 6 ranah yaitu 

pengetahuan (knowlwdge), pemahaman (komprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi 

(evaluation). 

Dalam menyusun tes prestasi hendaknya memperhatikan 

kemampuan peserta didik yang akan diukur prestasi belajarnya. Salah 

satu caranya dengan membuat tes yang didasarkan pada taraf  
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kompetensi yang diukur. Menurut Sudijono (2008: 145) komposisi 

taraf kompetensi untuk Sekolah Dasar pada mata pelajaran IPS terdiri 

dari ranah ingatan 65%, pemahaman 25%, dan aplikasi 10%. 

b. Prinsip Dasar Pengukuran Prestasi  

Selain mempertimbangkan komposisi taraf kompetensi, tes 

prestasi yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengukuran 

yang berlaku sehingga menjadi saran yang positif dalam 

meningkatkan proses pembelajaran. 

Prinsip dasar dalam pengukuran prestasi menurut Gronlund 

(dalam Azwar, 2010: 18) adalah sebagai berikut : 

1) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional. 

2) Tes prestasi harus mengukur suatu sempel yang representatif dari 

hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program 

instruksional atau pengajaran. 

3) Tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

4) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya. 

5) Reabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

6) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar 

para anak didik. 
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Berdasarkan uraian di atas prestasi belajar merupakan hasil dari 

kegiatan belajar seorang siswa yang diperoleh dari tes prestasi yang 

disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal dan disusun sesuai 

dengan penyusunan tes prestasi. Tes prestasi disusun dalam bentuk tes 

tertulis dengan pertimbangan taraf kompetensi siswa yang akan diukur 

prestasinya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan prestasi belajar IPS 

adalah hasil belajar IPS siswa setelah mengerjakan tes tertulis pada 

materi yang ada dalam pelajaran IPS. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Hamdani (2011: 139) menyatakan bahwa pada dasarnya faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 2 yaitu: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa itu 

sendiri yang melipti: 

a) Kecerdasan 

Menurut Slameto (2010: 56) siswa yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang normal akan lebih berhasil dengan 

baik dalam belajar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa faktor kecerdasan memiliki arti yang penting 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

tingkat kecerdasan seseorang akan semakin tinggi pula 

prestasi yang diperoleh oleh seseorang. Hal tersebut jika faktor 
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yang lainnya berpengaruh secara positif karena faktor 

intelegensi hanya salah satu faktor saja. 

b) Faktor Jasmaniah atau Fisiologis 

Faktor jasmani merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Seseorang akan mencapai 

prestasi belajar secara maksimal dengan keadaan jasmani yang 

baik. Sebaliknya jika terdapat gangguan dalam jasmani 

seseorang maka akan mengganggu seseorang dalam mencapai 

prestasi belajar. 

c) Sikap 

Sikap adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi 

terhadap suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, 

atau acuh tak acuh. Proses pembelajaran membutuhkan sikap 

yang positif. Sikap yang positif membuat siswa mencapai 

prestasi yang baik. Sebaliknya sikap negatif akan membuat 

siswa pasif dalam pembelajaran dan pada akhirnya akan 

berpengaruh pada prestasi belajarnya. 

d) Minat 

Menurut Slameto (2010: 57) minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus yang disertai rasa sayang.  

 

Minat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar karena jika siswa sudah memiliki minat maka 

siswa akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. 
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e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

sesesorang untuk mencapai keberhasilan dalam masa yang 

akan datang. Setiap siswa memiliki bakat tertentu yang 

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bakat inilah yang 

mempengaruhi prestasi belajar pada bidang-bidang tertentu 

sesuai dengan bakat masing-masing yang dimiliki oleh siswa. 

f) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting 

karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong 

keadaan siswa untuk melakukan belajar. Dengan demikian 

siswa perlu diarahkan untuk memiliki motivasi yang tinggi 

dalam mengikuti pembelajaran agar dapat menacapai prestasi 

belajar yang tinggi. 

2) Faktor Eksternal 

Menurut Slameto (2010: 60) faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi belajar ada 3 yaitu: 

a) Keadaan keluarga 

Hamdani (2011: 143) menyatakan bahwa keluarga yang 

sehat besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat 

menentukan dalam ukuran besar, yaitu pendidikan bangsa, 

negara dan dunia. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut keluarga merupakan 

tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak dan 

sangat menentukan pendidikan anak yang selanjutnya. Sebagai 
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lingkungan pendidikan yang utama dan pertama, orang tua 

hendaknya menyadari pentingnya memberikan pendidikan 

yang terbaik kepada anak. Lingkungan keluarga sangat 

mempengaruhi kelanjutan pendidikan seseorang karena sebagai 

dasar pendidikan sebelum anak mengalami pendidikan di 

lingkungan yang lebih luas yaitu sekolah dan masyarakat. 

b) Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

siswa. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Hal ini dikarenakan dengan lingkungan sekolah yang 

baik, siswa akan termotivasi untuk belajar dengan lebih rajin 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari 

anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan tempat 

anak berada. Lingkungan membentuk kepribadian anak karena 

dalam pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu 

menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya. Dengan demikian, apabila seorang anak berada 

di lingkungan dengan keadaan anak-anak yang rajin belajar 

maka anak tersebut akan terpengaruh untuk rajin belajar. 
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3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Trianto (2010: 170) menyatakan IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan 

satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu 

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya). 

Sama halnya dengan Trianto, Sapriya (2008: 6) menyatakan 

bahwa IPS merupakan sebuah mata pelajaran integrasi dari mata 

pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta pelajaran ilmu sosial 

lainnya. 

Soemantri (2001: 191) menambahkan bahwa pendidikan IPS 

adalah seleksi dan rekonstruksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, 

humaniora, yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah 

untuk tujuan pendidikan. Sedangkan berdasarkan pengertian dari BNSP  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari tingkat SD/ MI/ SDLB.  

Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari tingkat 

SD/ MI/ SDLB yang materinya diseleksi atau dipilih dari disiplin ilmu 

sosial yang dikemas sesuai dengan tujuan pndidikan. 
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b. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tujuan dari adanya pembelajaran IPS di sekolah yang disebutkan 

BNSP diantaranya adalah: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkomunikasi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, 

nasional, dan global. 

c. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek sebagai berikut: 

1) Manusia, tempat, dan lingkungan 

2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3) Sistem sosial dan budaya 

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa ruang lingkup IPS 

menyangkut kegiatan dasar manusia dan segala kegiatan manusia. IPS  

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 
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memuat materi geografi, sejarah, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran 

IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga masyarakat yang 

menghargai nilai-nilai sosial, bertanggung jawab, mencintai lingkungan 

alam, dan menjadi warga dunia yang cinta damai. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan 

tersebut, diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Pembelajaran IPS memiliki tujuan yang sangat terarah dalam 

mewujudkan warga negara yang baik dan memikili kemampuan dalam 

melakukan interaksinya sebagai bagian dari makhluk sosial. Meskipun 

demikian proses pembelajaran IPS terkadang masih memerlukan 

pembenahan. Pendidik dalam pembelajaran IPS sering mengalami 

masalah yang berkaitan dengan prestasi dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Hal ini sering terjadi karena siswa menganggap 

bahwa pelajaran IPS terlalu banyak hafalan sehingga siswa merasa 

bosan dan jenuh. 
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4. Materi Peninggalan Sejarah 

Menurut Djaja (2008: 2) peninggalan sejarah adalah segala benda 

yang bisa memberikan informasi sejarah dan merupakan bukti autentik 

yang bisa dijadikan dasar untuk mengetahui sejarah perjalanan bangsa. 

Peninggalan sejarah menyimpan beragam nilai penting untuk diketahui 

generasi muda. Nilai penting itu menyangkut sejarah pembuatan atau 

penggunaan, seni arsitektur yang digunakan dan alasan pembuatan 

peninggalan tersebut. 

Ada berbagai jenis peningalan sejarah diantaranya adalah: 

a) Fosil 

Menurut Djaja (2008: 4) fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang 

telah membatu karena adanya proses kimiawi. Fosil merupakan 

peninggalan masa lampau yang sudah tertanam ratusan bahkan ribuan 

tahun di dalam tanah. Fosil antara lain terdiri dari fosil manusia, 

binatang, dan pepohonan/ tumbuhan. 

b) Peralatan zaman dahulu 

Peralatan zaman dahulu/ artefak menurut Djaja (2008: 4) adalah 

peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan/ hasil budaya yang 

terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Dari peninggalan peralatan 

bisa diketahui kehidupan dan jenis pekerjaan orang pada masa lampau. 

c) Prasasti 

Prasasti adalah tulisan-tulisan dari masa lampau yang ditulis pada batu, 

emas, perak, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang.  
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Prasasti umumnya berisi cerita tentang suatu kerajaan. Dari prasasti kita 

bisa informasi tentang silsilah raja, perjanjian antarkerajaan, hukum 

suatu kerajaan, agama yang dianut raja, dan sebagainya. 

d) Patung (arca) 

Patung (arca) merupakan peninggalan sejarah yang sebagian besar 

berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Bentuk patung bermacam-

macam, ada patung dewa, patung Buddha, patung raja dan ratu, serta 

patung yang berupa binatang.  

e) Bangunan 

Bangunan yang bernilai sejarah antara lain candi, gedung, tempat 

ibadah, benteng, istana, tugu/ monumen, dan makam.  

f) Naskah 

Peninggalan sejarah berbentuk naskah/ tulisan antara lain buku/ kitab 

dan dokumen penting. Contohnya Kitab Negara Kertagama, Kitab 

Mahabarata, dan Kitab Sutasoma. Contoh dokumen penting adalah 

Naskah Proklamasi, Naskah Supersemar, dan naskah-naskah perjanjian. 

g) Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah cerita yang ada dalam masyarakat dan diwariskan 

secara turun temurun. Jenis-jenis cerita rakyat diantaranya adalah 

legenda, mitos, dongeng, fabel, dan sage. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (dalam Djaja, 

2008: 57) tentang Benda Cagar Budaya, benda peninggalan sejarah 

sebagai cagar budaya harus dirawat dan dipelihara. Manfaat menjaga dan 

mempelajari peninggalan sejarah diantaranya adalah: 

a) Sebagai dasar untuk mengetahui sejarah perjalanan bangsa. Peninggalan 

sejarah menyimpan bergam nilai yang penting untuk diketahui oleh 

manusia. 

b) Sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sangat kaya dan dapat 

dijadikan sebagai sumber penelitian. Bagi generasi penerus dapat 

dijadikan cermin bagaimana tahap kehidupan bangsa pada masa itu. 

c) Sebagai dasar untuk mengukur seberapa maju tahap kebudayaan saat 

peninggalan sejarah tersebut dibangun atau dibuat. Selain itu 

peninggalan sejarah juga sebagai khazanah budaya bangsa yang tidak 

ternilai harganya. 

5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang memungkinkan siswa untuk melakukan lebih banyak aktivitas bila 

dibandingkan dengan model yang lainnya. Pembelajaran kooperatif 

memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, model 

pembelajaran kooperatif akan membuat hasil belajar yang lebih baik 

dengan adanya kerja sama dengan siswa lainnya. Isjoni (2009: 23) 

menyatakan bahwa model kooperatif memungkinkan siswa untuk 
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mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan secara 

penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis. Siswa bukan 

lagi sebagai objek pembelajaran, namun berperan juga sebagai tutor bagi 

teman sebayanya. 

Menurut Roger dan David (dalam Lie, 2008: 31) ada lima unsur 

yang menandai pembelajaran kooperatif yaitu saling ketergantungan 

positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi 

antaranggota dan evaluasi proses kelompok 

 

Berdasarkan hal tersebut dalam pembelajaran kooperatif masing-

masing anggota kelompok memiliki rasa ketergantungan dan rasa 

tanggung jawab, melaksanakan komunikasi, diskusi dan tatap muka dalam 

menyelesaikan tugas kelompok serta melakukan evaluasi yang berkaitan 

dengan proses kelompok. 

Menurut Suprijono (2011: 65) sintaks model pembelajaran 

kooperatif terdiri dari 6 fase yaitu: 

1) Present goals and set 

Pada fase ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik untuk siap dalam mengikuti pelajaran. 

2) Present information 

Pada fase ini guru mempresentasikan informasi kepada peserta didik 

secara verbal. 

3) Organize students into learning teams 

Pada fase ini guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang 

cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien. 
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4) Assist team work and study 

Pada fase ini guru membantu tim-tim belajar selam peserta didik 

mengerjakan tugasnya. 

5) Test on the matrials 

Pada fase ini guru menguji pengetahuan peserta didik mengenai materi 

pembelajaran atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

6) Provide recognition 

Pada fase ini guru mempersiapkan struktur penghargaan/ reward  yang 

akan diberikan pada peserta didik. 

Menurut Slavin (2010: 11-17), ada beberapa tipe dari model 

pembelajaran kooperatif antara lain : 

a. STAD (Student Team Achievement Division) 

Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri 

atas empat sampai enam orang yang hetrogen. Gagasan utama dari 

STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung 

dan membantu satu sama lain. 

b. TGT (Team Game turnaments) 

Tipe ini pada dasarnya sama seperti model STAD, baik 

pelaksanaan maupun dalam pembentukan tim. Akan tetapi kuis pada 

STAD digantikan dengan turnamen mingguan, dimana siswa 

memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya.  
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c. Jigsaw II 

Pada tipe ini siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 

siswa. Para siswa ditugaskan untuk membaca materi, kemudian tiap 

anggota tim ditugaskan secara acak untuk menjadi “ahli” dalam aspek 

tertentu dari tugas membaca tersebut. Setelah membaca materinya, 

para ahli kembali ke timnya untuk mengajarkanya kepada temen 

sekelompoknya. Perhitungan sekor dan rekognisi seperti dalam STAD. 

d. TAI ( Taem Accelerated Instrction) 

Tipe TAI menggunakan pola mengabungkan pembelajaran 

kooperatif dengan pengajaran yang individual, sementara STAD dan 

TGT dapat diaplikasikan dalam semua mata pelajaran, sementara TAI 

dirancang khusus untuk mengajarkan matematika kepada siswa kelas 

3-6 (siswa pada kelas lebih tinggi yang belum siap menerima materi 

aljabar lengkap). 

e. CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

Merupakan program komprehensif untuk mengajarkan 

mambaca dan menulis pada kelas sekolah dasar pada tingkat yang 

lebih tinggi dan juga pada sekolah menengah. 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang lainnya adalah tipe 

mencari pasangan (make a match). Penelitian ini menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe make a match karena dalam pembelajarannya 

terdapat tahap mencari pasangan sehingga siswa akan melakukan 

permainan mencari pasangan kartu yang akan membuat siswa senang. 
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Selain itu, pembelajaran kooperatif tipe make a match memungkinkan 

siswa untuk melakukan diskusi kelompok, mengemukakan pendapat, 

bersosialisasi dengan teman, dan melakukan berbagai aktivitas yang 

relevan selama proses pembelajaran. 

6. Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

a. Pengertian  

Menurut Lie (2008: 55) pembelajaran kooperatif tipe mencari 

pasangan (make a match) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Pada 

dasarnya dalam pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan setiap 

siswa mendapatkan satu kartu pertanyaan atau jawaban kemudian 

setiap siswa mencari pasangan dari kartunya. Siswa yang dapat 

menemukan pasangan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan 

akan mendapatkan poin. 

b. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe make a match 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan 

(make a match)   menurut Asmani (2011: 45) adalah: 

1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang cocok untuk sesi  review. Sebagian kartu berisi soal dan 

bagian lainnya berisi jawaban. 

2) Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu. 

3) Setiap siswa memikirkan jawaban/ soal dari kartu yang dipegang. 
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4) Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan kartunya (kartu 

soal dengan kartu jawabannya). 

5) Setiap siswa yang mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

yang ditentukan diberikan poin. 

6) Setelah satu babak kartu diacak lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari yang sebelumnya, demikian seterusnya. 

7) Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari kegiatan yang baru 

saja dilakukan. Guru kemudian menutup pembelajaran. 

Hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran make a match 

adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban. Kartu-kartu tersebut dibagikan kepada masing-

masing siswa untuk dicari pasangannya. 

Pada perkembangannya pengguna model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match berusaha memodifikasi dalam beberapa 

variasi. Variasi ini didasarkan pada tujuan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

Menurut Amin (2011) variasi model pembelajaran make a match 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (make a match) 

untuk mendalami/ melatih materi 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) untuk menggali materi yaitu: 
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a) Guru membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang 

dipelajari (jumlahnya tergantung tujuan pembelajaran). 

Pertanyaan tersebut ditulis dalam kartu-kartu pertanyaan. 

b) Guru membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dibuat. Jawaban tersebut ditulis dalam kartu-kartu 

jawaban. Akan lebih baik jika kartu pertanyaan dan kartu 

jawaban berbeda warna. 

c) Guru membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang 

berhasil dan sanksi bagi siswa yang gagal (aturan dapat dibuat 

bersama-sama dengan siswa). 

d) Guru menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-

pasangan yang berhasil sekaligus untuk penskoran presentasi. 

Sintaks atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) untuk mendalami/ melatih 

materi: 

a) Guru menyampaikan/ mempresentasikan materi atau memberi 

tugas kepada siswa mempelajari materi di rumah. 

b) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, misalnya kelompok 

A dan kelompok B kemudian meminta siswa untuk berhadap-

hadapan. 

c) Guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu 

jawaban kepada kelompok B. 
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d) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari/ mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu 

kelompok lain. Guru menyampaikan batasan maksimum waktu 

yang diberikan kepada siswa. 

e) Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari 

pasangannya di kelompok B. Jika siswa sudah menemukan 

pasangannya, guru meminta siswa melaporkan kepada guru. 

Guru mencatat  pada kertas yang sudah disiapkan. 

f) Jika waktu sudah habis, guru menyampaikan kepada siswa 

bahwa waktu sudah habis. Bagi siswa yang belum menemukan 

pasangan, diminta untuk berkumpul tersendiri. 

g) Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain 

dan siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan 

memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

h) Guru  memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan 

tersebut. 

i) Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai 

seluruh pasangan melakukan presentasi. 

catatan: 

(1) Guru bisa memberikan hukuman yang mendidik pada siswa 

yang tidak menemukan pasangan atau menemukan pasangan 

ternyata salah. 
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(2) Guru juga dapat memberikan skor pada pasangan yang 

berhasil menemukan pasangan. 

2) Pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (make a match) 

untuk menggali materi 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) untuk menggali materi yaitu: 

a) Guru membagi materi yang akan diajarkan menjadi beberapa sub 

materi. 

b) Guru membuat kata kunci atau gambar dari setiap sub materi 

tersebut, dan menuliskannya dalam lembaran kertas. 

c) Guru menyiapkan beberapa lembar kertas karton untuk 

menempelkan lembaran-lembaran kertas. 

d) Guru menyiapkan kertas HVS secukupnya untuk menuliskan 

hasil kerja kelompok. 

Sintaks atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) untuk menggali materi: 

a) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini menggunakan 

metode mencari pasangan. Guru menyampaikan bahwa jika 

siswa sudah menemukan pasangan, maka dengan sendirinya 

pasangan itu menjadi satu kelompok. 

b) Guru membagikan lembaran-lembaran kertas kepada siswa 

secara acak. 
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c) Guru meminta siswa untuk mencari pasangan dari lembaran 

kertas yang diterima. 

d) Jika siswa sudah menemukan pasangannya, siswa diminta  

menyusun materi utuh berdasarkan kata-kata kunci yang dibawa 

pada lembar kertas yang sudah disiapkan. 

e) Guru membagi kertas karton dan lem pada setiap kelompok 

untuk menempelkan hasil kerja siswa. 

f) Apabila siswa telah menyelesaikan tugas, guru meminta satu 

kelompok untuk presentasi. Kelompok yang lain memberikan 

tanggapan sedangkan guru memberikan konfirmansi. 

g) Apabila satu kelompok sudah selesai peresentasi, presentasi 

dilanjutkan ke kelompok lain sampai semua kelompok 

presentasi. 

Penelitian ini akan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

make a match dengan tujuan untuk memperdalam materi. Secara garis 

besar langkah kegiatannya guru menyampaikan materi kemudian 

membagikan kartu pertanyaan dan jawaban kepada siswa. Siswa 

mencari pasangan dari kartu yang dipegang dengan batas waktu yang 

sudah ditentukan. Siswa yang dapat menemukan kartu sebelum batas 

waktu yang ditentukan akan mendapatkan poin sedangakan yang tidak 

dapat menemukan pasangannya atau menemukan tetapi salah akan 

diberi hukuman yang mendidik seperti menjawab pertanyaan dari guru 

atau menceritakan materi yang sedang dipelajari. 
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c. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe make a match 

Menurut Amin (2011) ada beberapa kelebihan dari 

pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (make a match), yaitu: 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik. 

2. Menyenangkan karena ada unsur permainan. 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

4. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

5. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi. 

6. Efektif melatih kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu untuk 

belajar. 

d. Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe make a match 

Selain memiliki kelebihan, menurut Amin (2011) pembelajaran 

kooperatif tipe make a match juga memiliki beberapa kekurangan, 

diantaranya adalah: 

1. Jika tidak dirancang dengan baik, maka banyak waktu yang 

terbuang. 

2. Pada awal penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a match, 

banyak siswa yang malu bila berpasangan dengan lawan jenisnya. 

3. Jika siswa tidak diarahkan dengan baik, saat presentasi banyak 

siswa yang kurang memperhatikan. 
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4. Harus berhati-hati saat memberikan hukuman bagi siswa yang 

tidak menemukan pasangan supaya tidak membuat siswa menjadi 

pesimis. 

5. Menggunakan pembelajaran kooperatif tipe make a match secara 

terus menerus akan menimbulkan kebosanan. 

Kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) tersebut dapat dijadikan acuan bagi 

seorang guru untuk dapat memodifikasi kegiatan pembelajaran 

semaksimal mungkin agar dapat meminimalisasi kekurangan yang ada. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam 

pembelajaran telah banyak diteliti, salah satunya yaitu oleh Destri 

Retnoningsih dengan penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Motivasi dan 

Prestasi Belajar IPA pada Pokok Bahasan Sumber Daya Alam Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match di Kelas IV SD N 2 

Karangwangal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model make a 

match dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada pembelajaran 

IPA di kelas IV SD. Motivasi siswa dapat meningkat dari 7,94 menjadi 8,86. 

Sedangkan prestasi belajar meningkat sebesar 20,66 dengan ketuntasan 

klasikal meningkat sebesar 40%. 
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C. Kerangka Berfikir 

Belajar sebagai proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku harus memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengalami sendiri dan melakukan interaksi dengan 

lingkungannya. Selain itu, untuk dapat mencapai hasil yang maksimal siswa 

harus melakukan aktivitas sendiri secara kompleks.  

Kondisi awal siswa kelas IV SD N 2 Bantarwuni masih melakukan 

aktivitas yang tidak relevan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini karena 

guru masih belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

aktivitas yang relevan selama proses pembelajaran. Pembelajaran masih 

didominasi oleh ceramah dan menghafal tanpa adanya kesempatan untuk 

melakukan aktivitas yang relevan sehingga siswa lebih banyak melakukan 

aktivitas yang tidak relevan. 

Salah satu upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS di sekolah adalah perlu adanya penelitian yang inovatif 

agar pembelajaran IPS lebih bisa memberikan kesempatan kepada siswa 

dalam melakukan aktivitas yang relevan secara kompleks selama proses 

pembelajaran. Model pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran 

kooperatif tipe mencari pasangan (make a match). Dengan model 

pembelajaran kooperatif make a match siswa akan melakukan lebih banyak 

aktivitas dalam proses pembelajaran dan dan pada akhirnya prestasi siswa 

akan meningkat karena aktivitas belajar siswa meningkat. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berfikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa kelas IV SD N 2 Bantarwuni Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 materi peninggalan 

sejarah dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match. 

2. Prestasi belajar siswa kelas IV SD N 2 Bantarwuni Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 materi peninggalan 

sejarah dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match. 

Kondisi Awal Guru belum 

menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

make a match 

Siswa melakukan 

aktivitas yang tidak 

relevan dan kurang 

menguasai materi 

peninggalan sejarah 

Tindakan 
KBM 

menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

make a match 

Siklus I 

Dibentuk kelompok, 

mencari pasangan, 

diskusi, evaluasi, 

menyimpulkan 

 

 
Siklus II 

Dibentuk kelompok, 

mencari pasangan, 

diskusi, evaluasi 

menyimpulkan 
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