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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. TeknikPembelajaran Papan Memori

a. Pengertian

Berikut ini peneliti uraikan beberapa pendapat tentang

pengertian Teknik Pembelajaan sekaligus definisi tentang Papan

Memori.

Sobrry8 menyebutkan bahwa teknik adalah prosedur yang

sistematik sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugas pekerjaan yag

kompleks atau ilmiah, merupakan tingkat keterampilan atau perintah

untuk melakukan patokan-patokan dasar suatu penampilan.

Teknik juga merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk

menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk

peserta didik. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan pelajaran

yang digunakan dan seiramadengan pendekatan yang digunakan9.

Adapun macam-macam teknik pembelajaran di golongkan kedalam

tujuh jenis. Diantaranya Pertama teknik penyajian ( presentasi) yang

mencakup: ceramah, siaran televise dan video tape, film dan slide,

debat, dialog, Tanya jawab dan lain-lain. Kedua adalah teknik

pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar yang

8Sobrry,SdanPupuh, StrategiBelajarMengajar, Bandung ReflikaAditama, 2010. Hlm 10
9DjamarahBahriSyaifuldanZain Aswan, BelajarMengajar, Jakarta, PT RinekaCipta,

2006. Hlm 17
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mencakup: Tanya jawab, forum, kelompok pendengar, panel bereaksi,

kelompok buzz, bermain peran dan panel berangkai. Ketiga adalah

teknik untuk diskusi yang mencakup antara lain: diskusi terbimbing,

diskusi buku, diskusi sokratik, diskusi pemecahan masalah dan diskusi

kasus.

Sedangkan Papan Memori merupakan cara belajar dengan

permainan yang cepat dan mudah untuk membantu siswa mengingat

istilah dan defenisi yang bersifat teknis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran

dirancang agar: 1)siswa bekerja dalam kelompok secarauntuk

menuntaskan materi belajarnya,2) kelompok dibentuk dari siswa yang

memilikikemampuan tinggi, sedang, dan rendah, 3)bilamana mungkin,

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin

berbeda-beda, 4)tujuan yang ingin dicapai dalam teknikpembelajaran

adalah untuk menumbuhkan kecakapan akademik, keterampilan social,

termasuk kecakapan interpersonal.

Salah satu teknik pembelajaran yang dapat diterapkan adalah

teknik Papan Memori. teknik pembelajaranPapan Memori merupakan

cara belajar dengan permainan yang cepat dan mudah untuk membantu

siswa mengingat istilah dan defenisi teknik.10

10Paul Ginnis, Trik dan TaktikMengajar, ( Jakarta : PT Indexs,2008),hlm. 146
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b. Keunggulan dan Kelemahan TeknikPembelajaran Papan Memori

Keungulan TeknikPembelajaran Papan Memori adalah sebagai berikut :

1) Teknik papan memori memberikan keceriaan pada tugas-tugas

belajar yang dapat membosankan,

2) Dapat membuat belajar lebih bervariasi sehingga hasil belajar dapat

meningkat,

3) Membuat suasana belajar lebih hidup dan lebih enak.11

11Ibid.
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Sedangkan Kelemahannya :

1) Harus menyediakan papan yang bersih dan jelas, sehingga siswa

dapat memehami apa yang tulis,

2) Harus menulis dengan huruf yang besar agar mudah dibaca siswa.12

c. Langkah-Langkah Teknik PembelajaranPapan Memori

Adapun langkah-langkah teknik pembelajaran papan memori

adalah sebagai berikut :

1) Guru membentuk siswa menjadi bebarapa kelompok yang

berjumlah 4 orang tiap kelompok,

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan yang akan

dicapai,

3) Guru menulis beberapa contoh di papan tulis yang diambil dari

topik yang baru selesai dijelaskan,

4) Guru memberi waktu pada tiap kelompok 2 menit untuk mengingat

daftar contoh tersebut,

5) Setelah waktu habis, guru menghapus tulisan, atau memutar

papannya,

6) Guru meminta tiap kelompok menuliskan kembali contoh tersebut,

dengan mengingat sebanyak yang mereka mampu,

7) Guru kembali pada contoh tersebut dan membahas kebenaran hasil

kerja kelompok,

12Ibid.
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8) Diakhir pelajaran, guru membimbing siswa untuk membuat

kesimpulan dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang

mendapatkan nilai bagus.13

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dipahami teknik

pembelajaran papan memori dimulai dari siswa dibentuk menjadi

beberapa kelompok, kemudian guru menulis contoh di papan tulis yang

berhubungan dengan materi pelajaran, selanjutnya siswa diberi waktu

beberapa menit untuk mengingat daftar contoh yang di tulis guru,

sehingga dengan cara pemahaman siswa akan lebih meningkat, karena

siswa memusatkan pikiran dan ingatannya pada materi pelajaran yang

disampaikan guru.

2. Hasil Belajar

Istilah hasil belajar tersusun atas dua kata yaitu “hasil” dan

“belajar”. Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia dikemukakan hasil

belajar berarti “sesuatu yang didapat dari usaha atau jerih payah”,14

sedangkan belajar berarti “suatu proses perubahan tingkah laku pada siswa

akibat adanya interaksi individu dan lingkungannya melalui pengalaman

dan latihan”15 Berdasarkan pengertian tersebut berarti hasil belajar

merupakan hasil atau perolehan siswa selaku individu yang melakukan

kegiatan belajar, dimana hasil tersebut diukur dengan angka-angka sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan.

13Ibid.
14Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdiknas, 2008, hal. 335
15Subana, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, Bandung:Pustaka Setia, 2009,

hlm. 9
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“Aunurrahman menjelaskan hasil belajar adalah suatu usaha sadar

yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui

latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif

dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu.16 Hal senada Menurut

Dimyati dan Mujiono hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri

dengan proses evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya batas dan puncak proses belajar.17

Menurut Agus Suprijono hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.

Selanjutnya Agus menjelaskan hasil belajar itu berupa :

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan
dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis,

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan
konsep dan lambing. Keterampilan intelektual terdiri dari
kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-
konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan.
Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan
aktivitas kognitif bersifat khas,

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan
aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan
konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah,

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian
gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud
otomatisme gerak jasmani,

e. Sikap adalah kemampuan menerima objek tertentu. Objek
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa
kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap
merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standard
perilaku.18

16Anurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung; Alfabeta, 2009, hlm. 35.
17DimyatidanMudjiono, Loc. Cit.
18AgusSuprijono, Cooperative Learning :TeoridanAplikasi PAIKEM, Yogyakarta:

PustakaPelajar, 2009, hlm. 7-6
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Hasil belajar mempunyai peran penting dalam pendidikan, bahkan

menentukan kualitas belajar yang dicapai oleh siswa pada bidang studi

yang dipelajari. Siswa yang cerdas dapat dengan cepat menciptakan

lingkungan belajar yang mendorong perkembangan intelektual dirinya

dalam bentuk macam-macam kegiatan yang dapat meningkatkan hasil

belajarnya. Menurut Tardif dalam Hasmiah, hasil belajar adalah penilaian

untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seseorang sisswa sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan.19

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seorang siswa

setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di

kelas. Dalam penelitian ini hasil belajar merupakan kompetensi yang

dicapai oleh siswa setelah mengikuti tes dan dinyatakan dalam bentuk

angka atau skor, setelah proses pembelajaran dengan strategi Jalan Untuk

Dilintasi.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Dapat dimaklumi bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor Intern dan

faktor Ekstern.20

19Hasmiah Mustamim, Lentera Pendidikan, Vol. 13, Makasar: UIN Alaudin Makasar,
2010, hlm. 33-34

20Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jakarta : Rineka Cipta,2013.
Hlm. 54
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Faktor Intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang

sedang belajar, sedangkan faktor Ekstern adalah faktor yang ada diluar

individu. Muhibbin Syah menyatakan bahwa secara global faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga

macam, yaitu:

a. Faktor internal(faktor dari dalam siswa), yaitu keadaan/kondisi jasmani

dan rohani siswa,

b. Faktor eksternal(faktor dari luar siswa), yaitu kondisi lingkungan di

sekitar siswa,

c. Faktor pendekatan belajar(approach to learning), yaitu jenis upaya

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.21

Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap

hasil belajar yang dicapai. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki

siswa, juga ada faktor lain, seperti : a). Motivasi Belajar, b) Minat dan

perhatian, c) Sikap dan kebiasaan belajar, d) Ketekunan, e) Sosial

ekonomi, f) faktor fisik dan psikis.22 Sungguhpun demikian, hasil yang

dapat diraih masih juga bergantung dari lingkungan. Artinya, ada faktor-

faktor yang berada di luar dirinya yang dapat menentukan atau

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar

yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah adalah

21Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 144
22Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,Bandung : Sinar Baru

Algensindo, 2011. Hlm.39
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kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah

tinggi rendahnya atau efektif tidak prosesnya belajar-mengajar dalam

mencapai tujuan pengajaran.

Kedua faktor di atas kemampuan siswa (intern) dan kualitas

pengajaran(ekstern) mempunyai hubungan berbaris lurus dengan hasil

belajar siswa. Artinya, makin tinggi kemampuan siswa dan kualitas

pengajaran, maka makin tinggi pula hasil belajar siswa.23

2. Hubungan TeknikPembelajaranPapan Memori dengan  Hasil Belajar

Menurut Muhibbin Syah, salah satu faktor yang mempengaruhi

hasil belajar ialah faktor pendekatan belajar, yakni jenis gaya belajar siswa

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan

kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.24

Demikian pula menurut Hartono dalam bukunya PAIKEM bahwa

“apabila ingin mengubah hasil belajar, maka ubahlah sistem belajarnya.

Startegi belajar yang sama akan menghasilkan output yang sama pula,

kalau ingin mengubah outputnya maka ubahlah strategi belajarnya.25

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi bahwa teknik

pembelajaran papan memori dapat memperbaiki proses pembelajaran dan

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Alam, khususnya pada materi yang banyak menuntut siswa untuk

mengingat konsep-konsep berupa definisi atau istilah.

23Ibid, hlm. 40
24Muhibbin, Op. Cit, hlm. 146
25Hartono,dkk, PAIKEM :Pekanbaru, Zanafa publising,2008. Hlm 336.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan yang sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan

adalah:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nursila Amin pada tahun 2015

dengan judul Penerapan Metode Permainan Memori untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas

V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru. disimpulkan bahwa terjadi

peningkatan yang positif. Sebelum tindakan diperoleh rata-rata 64,85%

berada pada interval kurang dari 65% dengan kategori kurang. Sedangkan

setelah melakukan tindakan perbaikan dengan penerapan metode

permainan memori pada siklus I, hasil belajar siswa terjadi peningkatan

dengan rata-rata 70% berada pada interval 65%-70% dengan kategori

cukup. Sedangkan tindakan pada siklus II juga terjadi peningkatan dengan

rata-rata 77,42% berada pada interval 71%-84% dengan kategori baik. Dan

pada siklus III juga mengalami peningkatan dengan rata-rata 83,71%

berada pada interval 71%-84% dengan kategori baik. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode permainan memori dapat

meningkat hasil belajar siswa kelas VA Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1

Pekanbaru.26

AdapunPersamaan penelitian dengan Nursela Amin yang telah dilakukan

adalah pada aspek memoridanpada pemanfaatan media memorinya.

Dimana metode yang digunakan, penerapan langkah-langkah metode

26 Nursila Amin, “Penerapan Metode Permainan Memori untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1
Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru:UIN SUSKA RIAU,2015
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hampir sama yaitu prinsip ingatan yang bertujuan untuk mendapatkan skor

atau nilai yang mencerminkan hasil belajar siswa, namun berbeda pada

cara penerapannya, peliti memakai media papan stropom sebagai papan

memori untuk membantu daya ingat siswa sedangkan Nursila Amin

menggunakan benda kongkrit, peneliti membuat kelompok-kelompok

siswa sedangkan Nursila Amin tidak. Siklus yang

digunakanpenelitisebanyak II siklussedangkanNursela Amin III siklus.

2. Relevandenganpenelitian yang dilakukanolehEstiNormalitapadatahun

2014 yang berjudul “

PenerapanMetodeDiskusidanPermainanPapanMemoriuntukMeningkatkan

KeaktifandanHasilBelajarSiswadalamPembelajaranSejarahKelas X di

SMA Muhammadiyah 2 MagelangTahunAjaran 2013/2014.

Hasilpenelitianinimenyimpulkanpenerapanmetodediskusidanpermainananp

apanmemoridapatmeningkatkankeaktifandanhasilbelajarsiswakelas X di

SMA 2 MagelangdalampembelajaranSejarah. Sebelumdilakukantindakan

rata-rata keaktifankelas X yaitu 36,16%. Padasiklus I rata-rata

persentaseindikatorkeaktifansiswaadalah 79,46%

mengalamipeningkatanpadasiklus II sebesar 9,38% menjadi 88,84%. Nilai

rata-rata kelaspadasiklus I yaitu pretest 48,18 mengalamipeningkatanpada

posttest sebesar 26,32 menjadi 74,5. Nilai rata-rata kelaspadasiklus II yaitu

pretest 46,82 mengalamipeningkatanpada posttest sebesar 33,72 menjadi

80,54.27

27Esti Normalita, “Penerapan Metode Diskusi dan Permainan Papan Memori untuk Meningkatkan
Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kelas X di SMA Muhammadiyah
2 Magelang Tahun Ajaran 2013/2014, Skripsi, Magelang:UNY, 2014.
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Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

terdapat pada variabel X dan Y ( Papan Memori dan Hasil Belajar)

namun berbeda pada tujuannya, dimana Esti Normalauntuk

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa SMA pada mata

pelajaran Sejarah, sedangkan penelitihanya terfokus kepada hasil

belajar siswa  SD  pada mata pelajaran IPA. Dalam penerapannya

peneliti menunjukkan istilah-istilah sebagai memori bagi siswa

sedangkan EstiNormala menunjukkan power point atau gambar

slide sebagai memorinya.

C. Indikator Keberhasilan

Dalam penelitian ini penulis perlu merumuskan Indikator keberhasilan

yang menjadi acuan dasar bagi peneliti dalam melakukan observasi di

lapangan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi; 1)Indikator

Aktivitas Guru, 2)Indikator Aktivitas siswa, dan 3)Indikator Aktivitas hasil

belajar siswa.
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1. Indikator Aktivitas Guru

Indikator aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran melalui

teknik pembelajaran Papan Memori adalah sebagai berikut:

a. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok (tiap kelompok

berjumlah 4 orang).

b. Guru menyampaikan materi pelajaran dan tujuan yang akan dicapai.

c. Guru menempel karton yang terulis beberapa contoh istilah/definisi di

papan memori, yang diambil dari topik yang baru selesai dijelaskan.

d. Guru memberi waktu pada tiap kelompok selama 2 menit untuk

mengingat daftar contoh istilah/definisi yang tertera pada papan

memori tersebut.

e. Setelah waktu habis, guru menanggalkan karton, atau memutar papan

memorinya. Lalu menempelkan karton baru  yang terulis beberapa

contoh istilah/definisi lainnya.

f. Setelah melakukan kegiatan c, d, dan e beberapa kali, guru meminta

tiap kelompok menuliskan kembali contoh istilah/definisi yang telah

disampaikan, dengan mengingat sebanyak yang mereka mampu.

g. Guru kembali merujuk semua contoh istilah/definisi yang telah

disampaikan sebelumnya dan memeriksa hasil kerja kelompok.

h. Pada akhir pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menyusun

kesimpulan dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang

mendapatkan nilai terbaik.
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Untuk mengukur keberhasilan guru dalam menerapkan Teknik

pembelajaran Papan Memori,  peneliti menggunakan penilaian Rating

Scale dengan kriteria: 1) Angka 4 untuk prediket Baik, 2)Angka 3 untuk

prediket CukupBaik, 3)Angka 2 untuk prediket KurangBaik, 4)Angka

1untuk prediket TidakBaik. Adapun target yang

ingindicapaipadaindikatoraktivitas guru adalahapabila 75%

dariindikatoraktivitas guru sudahterlaksanadenganbaik.

2. Indikator Aktivitas Siswa

Adapun Indikator aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran

melalui teknik pembelajaranPapan Memori adalah sebagai berikut:

a.  Siswa duduk dalam kelompok dengan tertib.

b. Semua siswa dalam kelompok menyimak penjelasan guru dengan

seksama.

c. Semuasiswamemperhatikan guru menempelkankarton di papanmemori

d. Semua siswa menggunakan waktu yang diberikan guru untuk mengingat

daftar contoh istilah/defenisi yang tertera di papan memori

e. Semuasiswa dalam kelompok memperhatikan guru ketika menelpelkan

daftar contoh defenisi/istilah yang lainnya.

f. Semua siswa dalam kelompok menuliskankembali daftar contoh

definisi/istilahyang telah dipaparkan guru melalui papan

memoridenganmengingatsebnayak yang merekamampu.
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g. Semua siswa dalam kelompok memperhatikan guru ketika guru merujuk

kembali kepada semuacontoh yang sudah dibahas.

h. Semua siswa dalam kelompok berpartisipasi aktif membuat kesimpulan

dan menerima penghargaan bagi kelompok yang mendapatkan nilai

terbaik.

Peneliti juga menggunakan penilaian Rating Scaleuntuk menilai

aktivitas siswa dalam kelompokpada Teknik Pembelajaran Papan

Memori.Adapun target yang ingindicapaipadaaktivitassiswaadalahapabila

75% dariindikatoraktivitassiswasudahterlaksanadenganbaik.

3. Indikator Hasil Belajar

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% dari jumlah siswa mencapai

angka Ketuntasan Minimal.28 Adapun angka KKM yang telah ditetapkan

sekolah untuk pelajaran IPA adalah 65. Artinya dengan persentase tersebut,

hasil belajar siswa tergolong tinggi, hal ini sesuai dengan ketentuan

kurikulum, yaitu 85-100 dengan kategori Amat baik.29

28Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya,2008, hlm. 257

29Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan),Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 416


