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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori 

 Dalam kajian teori ini diuraikan teori-teori yang diungkapkan para ahli 

dari berbagai sumber  yang mendukung penelitian. Landasan teori tersebut terdiri 

atas berbagai pustaka. Dari sejumlah pustaka tersebut mengkaji objek yang sama, 

namun masing-masing pustaka memiliki ciri tersendiri. Perbedaan itu timbul 

karena adanya latar belakang pandangan dan penelitian yang diperoleh masing-

masing ahli. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, pembahasan dan 

landasan teori dalam penelitian ini berisi tinjauan sejumlah kajian yang berkaitan 

dengan teori-teori tentang variabel dan hubungan antara berbagai variabel 

penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai 

pembelajaran paired storytelling, keaktifan belajar, serta hasil belajar.  

 

2.1.1 Pembelajaran Paired storytelling  

Menurut Lie (2003:70) paired storytelling disebut juga bercerita 

berpasangan yaitu teknik yang dikembangkan sebagai pendekatan interaktif antara 

siswa, pengajar dan bahan pelajaran. Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran 

membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara karena teknik ini 

menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. 

Teknik paired storytelling bisa pula digunakan dalam beberapa mata pelajaran, 

seperti ilmu pengetahuan sosial, agama dan bahasa. Bahan pelajaran yang paling 

cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan yang bersifat naratif dan 

deskriptif. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dipakainya bahan-bahan 

yang lainnya. 

Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 

pelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam kegiatan pembelajaran dengan teknik 

paired storytelling, siswa dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
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dan hasil pemikiran mereka akan dihargai sehingga siswa merasa makin terdorong 

untuk belajar. Selain itu siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong 

royong mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Teknik paired storytelling bisa 

digunakan untuk semua tingkatan usia anak didik. Paired storytelling merupakan 

salah satu tipe pembelajaran koperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative 

Learning mengacu pada teknik pengajaran dimana siswa bekerja bersama dalam 

kelompok kecil saling membantu dalam belajar. Banyak terdapat pendekatan 

kooperatif yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebanyakan melibatkan siswa 

dalam kelompok yang terdiri dari empat siswa dengan kemampuan yang berbeda-

beda dan yang lain menggunakan ukuran kelompok yang berbeda beda. Pada 

dasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebadai suatu sikap atau 

perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur 

kerja sama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih di 

mana keberhasilan kerja sangat di pengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota 

kelompok itu sendiri. Cooperative learning juga dapat diartikan sebagi struktur 

tugas bersama dalam suasana kebersamaaan di antara sesama anggota kelompok. 

Cooperative learning lebih dari sekadar belajar kelompok kerja karena belajar 

dalam model cooperative learning harus ada “struktur dorongan dan tugas yang 

bersifat kooperatif”sehinggah memungkinkan terjadinya interaksi secaraa tebuka 

dan hubugan-hubungan yang bersifat interdependensi yang efektif di antara 

anggota kelompok. Di samping itu, pola hubungan kerja seperti itu 

memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa yang dapat mereka 

lakukan untuk berhasil berdasarkan kemampuan dirinya secara individual dan 

sumbangsih dari anggota lainnya selama mereka belajar secara bersama-sama 

dalam kelompok. Stahl mengatakan bahwa model pembelajaran cooperative 

learning menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja sama dalam 

mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Model pembelajaran ini 

berangkat dari asumsi mendasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu”getting 

better together” atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran paired 

storytelling merupakan salah satu teknik pembelajaran kooperatif yang dalam 

kegiaatannya siswa dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan 

berimajinasi, buah pemikiran mereka akan dihargai sehingga siswa makin 

terdorong untuk belajar. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam 

suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

 

2.1.1.1  Kelebihan Pembelajaran Paired Storytelling  

Pemilihan teknik paired storytelling dalam pembelajaran tidak terlepas 

dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan-kelebihan teknik 

pembelajaran paired storytelling antara lain:  (a) siswa akan termotivasi dan 

bekerja sama untuk tampil bercerita, dalam kelompok tersebut, mereka harus 

bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang terbaik, (b) siswa yang memiliki 

kemampuan lebih dalam bercerita akan memotivasi siswa lain yang kurang 

terampil berbicara di depan kelas, (c) meningkatkan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran, (d) setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak 

untuk berkontribusi dalam kelompoknya, (e) interaksi dalam kelompok mudah 

dilakukan, (f) pembentukan kelompok menjadi lebih cepat dan mudah.  

 

2.1.1.2  Langkah-Langkah Pembelajaran Paired Storytelling  

Menurut Lie (2003:70) langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan teknik  pembelajaran paired storytelling adalah sebagai berikut: 

a. Pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diajarkan menjadi dua bagian. 

b. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. 

Pengajar bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa 

ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan braistorming ini dimaksudkan untuk 

mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi pelajaran yang baru. 

Dalam kegiatan ini, pengajar perlu menekankan bahwa memberikan tebakan 
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yang benar bukanlah tujuannya. Yang lebih penting adalah kesiapan mereka 

dalam mengantisipasi bahan pelajaran yang akan diberikan hari itu. 

c. Siswa dipasangkan 

d. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa 

yang kedua menerima bagian yang dedua 

e. Kemudian siswa disuruh membaca atau mendengarkan (dalam pelajaran 

dilaboratium bahasa) bagian mereka masing-masing. 

f. Sambil membaca atau mendengarkan, siswa disuruh mencatat dan mendaftar 

beberapa kata atau frasa kunci yang ada dalam bagian masing-masing. Jumlah 

kata atau frasa bisa disesuaikan dengan panjangnya teks bacaan. 

g. Setelah selesai membaca, siswa saling menukar daftar kata atau frasa kunci 

dengan pasangan masing-masing. 

h. Sambil mengingat-ingat atau memperhatikan bagian yang telah dibaca atau 

didengarkan sendiri, masing-masing siswa berusaha untuk mengarang bagian 

lain yang belum dibaca tau didengarkan (atau yang sudah dibaca atau 

didengarkan pasangannya) berdasarkan kata-kata atau frasa-frasa kunci dari 

pasangannya. Siswa yang telah membaca atau mendengarkan bagian yang 

pertama berusaha untuk menuliskan apa yang terjadi selanjutnya. Sedangkan 

siswa yang membaca atau mendenagrkan bagian yang kedua menuliskan apa 

yang terjadi sebelumnya. 

i. Tentu saja, versi karangan sendiri ini tidak harus sama dengan bahan yang 

sebenarnya. Tujuan kegiatan ini bukan untuk mendapatkan jawaban yang 

benar, melainkan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar 

dan mengajar. Setelah selesai menulis, beberapa siswa bisa diberi kesempatan 

untuk membacakan hasil karangan mereka. 

j. Kemudian, pengajar membagikan bagian cerita yang belum terbaca kepada 

masing-masing siswa. Siswa membaca bagian tersebut. 

k. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan 

pembelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan 

seluruh kelas. 
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Dalam penelitian ini sintak teknik pembelajaran paired storytelling yang 

digunakan sedikit dimodifikasi dari sintak paired storytelling yang dikemukakan 

oleh Lie tersebut. Adapun sintak yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Pengenalan topik yang akan dibahas 

Guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan 

pelajaran untuk satu hari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan 

skemata siswa agar lebih siap mengahadapi bahan pembelajaran yang baru. 

Guru bisa menuliskan topik pembelajaran dipapan tulis 

b. Siswa dibentuk kelompok kecil secara berpasangan dengan teman sebangku 

c. Pemberian nomor kelompok 

Disini siswa tiap pasangan/ kelompok mendapat nomor kelompok yang 

ditempel pada tiap meja. Nomor diberikan secara acak dengan tujuan guru 

tidak mengetahui saat menunjuk siswa nanti untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melatih kesiapan 

siswa. 

d. Membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi dua bagian 

Disini guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi dua bagian, 

bagian pertama diberikan kepada siswa yang duduk diselah kanan dan bagian 

kedua diberikan kepada siswa yang duduk di sebelah kiri. 

e. Siswa diberi waktu 15 menit untuk membaca dan memahami materi mereka 

masing-masing. 

f. Setelah selesai membaca dan memahami materi siswa pertama (kanan) 

bertugas menceritakan materi yang telah dipelajarinya kepada siswa kedua 

(kiri). Siswa kedua (kiri) mendengarkan sambil mencatat bagian-bagian yang 

dianggap penting. Begitu juga sebaliknya. 

g. Siswa berdiskusi mengenai materi yang mereka bahas secara keseluruhan 

Hal ini bertujuan agar siswa benar-benar paham dengan materi, disini siswa 

saling melengkapi isi materi mencatat kata-kata penting serta membuat 

rangkuman 

 

 



13 
 

 

 

h. Siswa mengerjakan LKS 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah siswa benar-benar paham dengan 

materi yang telah mereka pelajari dengan kelompoknya serta untuk melatih 

siswa mengemukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk tulisan. 

i. Guru memanggil beberapa kelompok secara acak untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok.  

j. Diskusi kelas mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu, memberikan 

kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

2.1.2 Keaktifan Belajar  

Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat atau sibuk. Kata 

keaktifan juga bisa berarti dengan kegiatan dan kesibukan. Yang dimaksud 

dengan keaktifan belajar disini adalah bahwa pada waktu guru mengajar ia harus 

mengusahakan agar murid-muridnya aktif  jasmani maupun rohani. Berikut akan 

diuraikan mengenai pengertian keaktifan belajar, klasifikasi keaktifan, faktor-

faktor yang mempengaruhi keaktifan, serta indikator keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

2.1.2.1 Pengertian Keaktifan Belajar 

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan unsur dasar yang 

penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Sardiman (2003:98) 

keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan 

berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Belajar yang 

berhasil harus melalui berbagai macam aktifitas, baik aktifitas fisik maupun 

psikis. Aktifitas fisik adalah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, 

melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktifitas psikis (kejiwaan) adalah 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pembelajaran. 
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Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses 

pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aktif berarti giat (bekerja, 

berusaha). Keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif. 

Rousseau dalam Sardiman (2003:95) menyatakan bahwa setiap orang yang belajar 

harus aktif sendiri, tanpa ada aktifitas proses pembelajaran tidak akan terjadi. 

Thorndike mengemukakan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam 

belajar dengan hukum “law of exercise”-nya menyatakan bahwa belajar 

memerlukan adanya latihan-latihan dan Mc Keachie dalam Dimyati (2009:45) 

menyatakan berkenaan dengan prinsip keaktifan mengemukakan bahwa individu 

merupakan “manusia belajar yang aktif selalu ingin tahu”. Segala pengetahuan 

harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan 

sendiri, dengan bekerja sendiri dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik 

secara rohani maupun teknik. 

Menurut Whipple dalam Hamalik (2003:-). keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional guna memperoleh hasil 

belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor selama 

siswa berada di dalam kelas. Lain lagi Sriyono (2003:75) mengemukakan 

pengertian keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran disini adalah usaha yang 

dilakukan oleh guru pada waktu mengajar, sehingga siswa dapat terlibat aktif baik 

jasmani maupun rohani dalam mengikuti pelajaran.  

Sagala (2006:124-134) menjelaskan bahwa keaktifan jasmani maupun 

rohani itu meliputi keaktifan indera (pendengaran, penglihatan, dan peraba), 

keaktifan akal dimana akal anak-anak harus aktif atau diaktifkan untuk 

memecahkan masalah, menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan mengambil 

keputusan, keaktifan ingatan yaitu pada waktu mengajar, anak harus aktif 

menerima bahan pengajaran yang disampaikan guru dan menyimpannya dalam 

otak, kemudian pada suatu saat ia siap mengutarakan kembali, keaktifan emosi 
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dimana dalam hal ini siswa hendaklah senantiasa berusaha mencintai 

pelajarannya.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:115) keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang mengarah kepada 

pengoptimalisasian yang melibatkan intelektual-emosional siswa dalam proses 

pembelajaran dengan melibatkan fisik siswa. untuk dapat menimbulkan keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka guru diantaranya dapat melaksanakan 

perilaku-perilaku seperti menggunakan model pembelajaran yang dapat 

menimbulkan keaktifan siswa, memberikan tugas individu dan kelompok, 

memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen dalam kelompok 

kecil, mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibandingkan dengan 

demonstrasi, mengadakan tanya jawab dan diskusi, melibatkan siswa dalam 

merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. Hal ini berarti 

bahwa kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut siswa selalu aktif 

mencari, memperoleh, dan mengolah perolehan belajarnya.  

Dari beberapa pngertian keaktifan belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan siswa dalam belajar merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik 

maupun non fisik siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar yang optimal 

sehingga dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif. 

Sedangkan yang dimaksud keaktifan belajar dalam penelitian ini adalah 

keaktifan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang diukur melalui 

lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator keaktifan belajar. Sedangkan 

keaktifan guru disini hanya konsekuensi keterlaksanaan sintak pembelajaran. 

 

2.1.2.2  Klasifikasi keaktifan  

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. 

Aktivitas siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah-sekolah tradisonal. Menurut Sardiman (1988:99) jenis-jenis 

aktivitas siswa dalam belajar adalah sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya: membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain. 
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b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, dan diskusi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: percakapan, diskusi, 

musik, dan pidato. 

d. Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, dan bermain. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, serta mengambil keputusan. 

h.  Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah,  serta tenang. 

Salah satu penilaian proses pembelajaran adalah melihat sejauh mana 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sudjana (2004: 61) 

menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal: (a) turut serta dalam 

melaksanakan tugas belajarnya; (b) terlibat dalam pemecahan masalah; (c) 

bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang 

dihadapinya; (d) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah; (e) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 

guru; (f) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya; (g) 

melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; (h) kesempatan 

menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas 

atau persoalan yang dihadapinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan keaktifan siswa dapat dilihat 

dari berbagai hal seperti memperhatikan (visual activities), mendengarkan, 

berdiskusi, kesiapan siswa, bertanya, keberanian siswa, mendengarkan, dan 

memecahkan soal (mental activities). 
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2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Menurut Sudjana (2004:27-29) beberapa faktor keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut :  

a. Stimulus belajar  

Peran yang diterima siswa dari guru biasanya dalam bentuk stimulus. Stimulus 

tersebut dapat berbentuk verbal atau bahasa, visual, auditif atau suara.  

b. Perhatian dan motivasi  

Perhatian dan motivasi merupakan prasarat utama dalam proses belajar 

mengajaran Tanpa adanya perhatian dan motivasi, hasil belajar yang dicapai 

tidak akan maksimal.  

c. Respon yang dipelajari  

Belajar adalah proses yang aktif, sehingga apabila tidak dilibatkan dalam 

berbagai kegiatan belajar sebagai respon terhadap stimulus yang diterima, 

tidak mungkin dapat mencapai hasil belajar yang dikehendaki. 

d. Penguatan  

Setiap tingkah laku yang diikuti oleh kepuasan terhadap kebutuhan, maka 

akan mempunyai kecenderungan untuk diulang kembali.  

e. Pemakaian dan pemindahan  

Pikiran manusia mempunyai kesanggupan menyimpan informasi yang tidak 

terbatas jumlahnya. Dalam hal ini penyimpanan informasi yang tak terbatas ini 

penting sekali pengaturan dan penempatan informasi, sehingga dapat 

digunakan kembali apabila diperlukan. 

 

2.1.2.4 Indikator keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:122-125) indikator keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Perhatian dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran yang memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh dan menemukan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan.  

b. Kebebasan atau keleluasaan melakukan sesuatu hal tanpa tekanan dari guru 

atau pihak lainnya (kemandirian belajar).  
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c. Kegiatan yang melibatkan siswa untuk belajar langsung dari media/alat peraga 

yang diciptakan. 

d. Kesediaan siswa dalam merespon dan menanggapi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

e. Kesediaan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok belajar yang ada 

dalam proses pembelajaran. 

f. Kesiapan dan kesediaan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

 Indikator menurut Dimyati dan Mudjiono inilah yang dipakai dalam 

penelitian ini, untuk mengukur keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran kelas 

4 SD Negeri Tlogo pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, 

dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

 

2.1.3 Hasil belajar 

Setiap ahli memiliki pendapat sendiri-sendiri mengenai pengertian hasil 

belajar. Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hasil belajar dari 

beberapa ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar serta tipe-tipe hasil 

belejar berdasarkan taksonomi bloom. 

 

2.1.3.1  Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa, belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak 

bisa dipisahkan. Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang 

sebagai subyek dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang 

seharusnya dilakukan seseorang guru sebagai pengajar. Dua konsep belajar 

mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru terpadu dalam satu kegiatan. 

Diantara keduannya itu terjadi interaksi dengan guru. Kemampuan yang dimiliki 

siswa dari proses belajar mengajar saja harus bisa mendapatkan hasil bisa juga 

melalui kreatifitas seseorang itu tanpa adanya intervensi orang lain sebagai 

pengajar. Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah ia menerima perlakukan dari 

pengajar (guru), seperti yang dikemukakan oleh Sudjana.  
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Menurut Sudjana (2003:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut Anni 

(2004:4) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar hasil belajar siswa ini merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Sejalan dengan Anni, Sutrisno dalam Winkel (1996:22), menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima pengalaman 

belajarnya.  

Menurut Sahertian (2004:20) hasil belajar merupakan gambaran tingkat 

penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang dipelajari, 

yang diukur dengan berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada soal yang 

disusun sesuai dengan sasaran belajar. 

Gagne dan Briggs dalam Nasution (2006:2) menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses 

belajar. Reigeluth dalam Nasution (2006:2) mengemukakan bahwa hasil belajar 

adalah perilaku yang dapat diamati yaitu data yang menunjukkan kemampuan 

yang dimiliki seseorang. Pendapat lain dikatakan oleh Surya (2003:46) bahwa 

hasil belajar ialah berbentuk perubahan pada pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Prayitno (2002:164) menyatakan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang 

baru, baik dalam kawasan kognitif, afektif, konatif, maupun psikomotorik. 

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Depdiknas (2003:3) hasil belajar siswa 

adalah kemampuan yang utuh yang mencakup kemampuan kognitif, kemampuan 

psikomotor, kemampuan afektif atau perilaku. Sedangakan menurut Hamalik 

(2004:28) hasil belajar yang utama ialah perubahan pola tingkah laku yang bulat. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan gambaran tingkat penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada 

topik yang dipelajari berupa perubahan perilaku belajar siswa. Perubahan tingkah 

laku ini meliputi segenap ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Dalam penelitian ini pengertian hasil belajar sejalan dengan Sahertian 

(2004:20), yang menyatakan bahwa “Hasil belajar merupakan gambaran tingkat 
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penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang dipelajari, 

yang diukur dengan berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada soal yang 

disusun sesuai dengan sasaran belajar.” 

 

2.1.3.2   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2003:54), faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar itu dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal.  

a) Faktor internal: Faktor Biologis (jasmaniah), kondisi fisik yang sehat dan segar 

sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Di dalam menjaga kesehatan fisik, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain makan dan minum yang teratur, 

olahraga serta cukup tidur. Faktor Psikologis, kondisi mental yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. 

Faktor psikologis ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, intelegensi. Intelegensi 

atau tingkat kecerdasan dasar seseorang memang berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan belajar seseorang. Kedua, kemauan. Kemauan dapat dikatakan faktor 

utama penentu keberhasilan belajar seseorang. Ketiga, bakat. Bakat ini bukan 

menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam suatu bidang, melainkan lebih 

banyak menentukan tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam suatu bidang.  

b) Faktor Eksternal : Faktor lingkungan keluarga, suasana lingkungan rumah yang 

cukup tenang, adanya perhatian orangtua terhadap perkembangan proses belajar 

dan pendidikan anak-anaknya maka akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya. 

Faktor lingkungan sekolah, hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar 

para siswa disekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, pelajaran, waktu sekolah, tata tertib atau disiplin 

yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Faktor lingkungan masyarakat, 

masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengruh terhadap belajar 

siswa karena keberadannya dalam masyarakat. Lingkungan yang dapat menunjang 

keberhasilan belajar diantaranya adalah, lembaga-lembaga pendidikan nonformal, 

seperti kursus bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-lain.  
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Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar seseorang dan dapat mencegah siswa dari penyebab-

penyebab terhambatnya pembelajaran.  

 

2.1.3.3 Tipe-tipe Hasil Belajar  

 Proses belajar yang berlangsung menyebabkan terjadinya perubahan dan 

peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa, baik dari 

segi kognitif, psikomotor maupun afektif. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom 

hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain 

kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a) Ranah Kognitif  

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.  

b) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.  

c) Ranah Psikomotor  

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).  

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Batasan hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil belajar pada 

ranah kognitif siswa, dimana siswa dapat mengetahui, memahami, menganalisis 

setiap soal pilihan ganda yang diberikan oleh guru. 

 

2.2 Hasil  Penelitian yang Relevan 

 Untuk memperkuat kajian teori perlu didukung dengan penelitian-

penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain: 
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Fitri Cahyo Arini (2011) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Metode 

Paired Storytelling Untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas 5 

SD Negeri Bareng 3 Kota Malang” menyimpulkan bahwa penerapan metode 

paired storytelling dapat meningkatkan ketrampilan berbicara siswa kelas 5 SD 

Negeri Bareng 3 Kota Malang. 

Juan Sekarroza Febrynarulita (2011) dalam penelitian yang berjudul 

“Peningkatan keterampilan bercerita melalui metode paired storytelling di kelas 5 

SD Negeri Bendo 1 kota Blitar” menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

melalui metode paired storytelling dapat meningkatkan keterampilan bercerita 

siswa. 

Danyos Lukman Tharob (2011) dengan judul penelitian “Peningkatan 

kemampuan berbicara siswa dengan menggunakan model pembelajaran paired 

storytelling di kelas 5 SD Negeri  Sukoharjo 2 Kota Malang” menyimpulkan 

model paired  Storytelling ini berhasil meningkatkan kemampuan berbicara siswa.  

Hasil penelitian yang relevan tersebut juga dapat digambarkan dalam tabel 3 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Penelitian yang Relevan 

 

No  Peneliti Tahun 

Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Mapel Subyek 

Penelitian 

1. Arini, Fitri 

Cahyo 

2011 Keterampilan 

Berbicara dan 

paired 

storytelling 

Bahasa 

Indonesia 

Siswa kelas 5 

SD Negeri 

Bareng, Malang 

2. Febrynarulita, 

Juan 

Sekarroza 

2011 Keterampilan 

Bercerita dan 

paired 

storytelling 

Bahasa 

Indonesia 

Siswa kelas 5 

SD Negeri 

Bendo 1 kota 

Blitar 

3. Tharob, 

Danyos 

Lukman 

2011 Kemampuan 

Berbicara dan 

paired 

storytelling 

Bahasa 

Indonesia 

Siswa kelas 5 

SD Negeri 

Sukoharjo 2 

Kota Malang 

 

Dari hasil penelitian yang relevan tersebut dapat dilihat bahwa semua 

peneliti  dilakukan pada tahun yang sama yaitu tahun 2011, pada mata pelajaran 
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Bahasa Indonesia, dengan subyek penelitian siswa kelas 5 SD, serta variabel yang 

diteliti oleh masing-masing peneliti juga hampir sama hanya meneliti satu variabel 

saja yaitu kemampuan berbicara dan kemampuan bercerita. Letak perbedaan 

dengan penelitian ini adalah pada variabel penelitian yaitu penelitian ini untuk 

meningkatkan  keaktifan dan hasil hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas 4 

SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 

2012/ 2013.  

 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi kondisi kelas sebelum dilakukan tindakan 

guru masih menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

menjelaskan materi yang  ada di buku paket kemudian menuliskan rangkumanya 

di papan tulis dan meminta siswa untuk menyalinnya pada buku tulis masing-

masing. Setelah siswa selesai mencatat kemudian guru memberikan beberapa 

pertanyaan kepada siswa namun, tidak ada siswa yang berani menjawab.  

Kemudian guru menuliskan jawabannya di papan tulis dan siswa kembali 

mencatatnya. Berdasarkan hasil observasi tersebut terlihat bahwa siswa kurang 

dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Salah satu cara untuk meningkatkan  keaktifkan siswa adalah menggunakan 

teknik pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu teknik pembelajaran yang tepat 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar adalah teknik pembelajaran paired 

storytelling dimana dalam proses pembelajaran  guru tidak hanya memberikan 

materi dan menjelaskan saja, namun adanya partisipasi aktif siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Paired storytelling dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS 

khususnya pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas 4 SD Negeri 

Tlogo karena memiliki beberapa kelebihan yaitu: siswa akan termotivasi dan 

bekerja sama  untuk tampil bercerita karena dalam kelompok tersebut, mereka 

harus bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang terbaik; siswa yang memiliki 
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kemampuan lebih dalam bercerita akan memotivasi siswa lain yang kurang 

terampil berbicara di depan kelas; meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran; setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk 

berkontribusi dalam kelompoknya; interaksi dalam kelompok mudah dilakukan; 

pembentukan kelompok menjadi lebih cepat dan mudah.  

Dengan kelebihan teknik pembelajaran paired storytelling tersebut maka 

teknik pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS 

khususnya pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasrkan Kajian teori dan kerangka pikir maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan yaitu: Paired storytelling dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar IPS pada materi mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas 

4 SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 


