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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Hasil Belajar

Hasil belajar dapat berupa perubahan dalam kemampuan kognitif,

afektif dan psikomotorik, termasuk dari tujuan pengajarannya. Hasil

belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa

jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian

pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat.

Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan

kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk

pendidikan.1

Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan harus

dirumuskan guru dengan benar, agar guru dapat merancang/mendesain

pengajaran secara tepat dan penuh arti. Keberhasilan proses belajar

mengajar diukur dari berapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa,

disamping diukur dari segi prosesnya. Artinya seberapa jauh hasil belajar

dimiliki siswa. Tipe hasil belajar harus nampak dalam tujuan pengajaran

(tujuan instruksional), sebab tujuan itulah yang akan dicapai oleh proses

belajar mengajar.2

1Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, h. 44
2Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo,

2009, h. 45
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Selanjtnya Agus Suprijono menjelaskan 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 mempersentasikan konsep

dan lambang, keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan

mengategorisasi, kemampuan analisis-sintesis fakta-konsep dan

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual

merupakan kemapuan 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 standar perilaku.3

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat dari

3Agus Suprijono, Cooperative Learning : Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009 h. 6-7



pengalaman belajar siswa dalam pencapaian kompetisi yang telah

ditetapkan. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah tingkat penguasaan

siswa terhadap materi pembelajaran yang dilihat dari skor hasil belajar

siswa dalam pencapaian KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran IPA

yaitu 70. Oleh karena itu, hasil belajar dapat diukur melalui tes untuk

mendapatkan nilai siswa.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah :

a. Faktor internal (berasal dari dalam diri siswa) meliputi:4

1) Faktor fisiologi yaitu kondisi fisik secara umum dan kondisi panca

indera.

2) Faktor psikologi yaitu minat, bakat, kecerdasan, motivasi dan

kemampuan kognitif.

b. Faktor eksternal (berasla dari luar diri siswa) meliputi :

1) Faktor lingkungan yaitu lingkungan sosial dan alamiah.

2) Faktor instrumental yaitu kurikulum, program, fasilitas dan guru.

3) Faktor pendekatan belajar adalah usaha belajar siswa untuk

memahami suatu pelajaran.

Hal senada juga dijelaskan oleh Aunurrahman bahwa hasil belajar

siswa disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi

oleh faktor-faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi

hasil belajar siswa adalah:5

a. Ciri khas/karakteristik siswa.

4Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,
2006, h. 132

5Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 177-185



b. Sikap terhadap belajar.

c. Motivasi belajar.

d. Kosentrasi belajar.

e. Mengolah bahan belajar.

f. Menggali hasil belajar.

g. Rasa percaya diri

h. Kebiasaan belajar.

Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor yang ada diluar

diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar

yang dicapai siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil

belajar siswa antara lain adalah :

a. Faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki

sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang

dilaksanakannya. Adapun keterampilan yang dimaksud adalah :

1) Memahami peserta didik.

2) Merancang pembelajaran.

3) Melaksanakan pembelajaran.

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

b. Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan

pengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa.

c. Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah,

kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan



untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan

meningkatkan hasil belajar siswa.

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor yang turut

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keadaan gedung

sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan

sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratoriuum,

tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu belajar merupakan

komponen-komponen penting yang dapat mendukung terwujudnya

kegiatan-kegiatan belajar siswa.6

3. Pendekatan Keuntungan dari Investasi Anda

a. Pengertian pendekatan secara umum

Pendekatan dalam  pembelajaran dapat diartikan sebagai titik

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang

merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifat

masih sangat umum didalam mewadahi, menginspirasi,  menguatkan

dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.7

b. Pengertian Pendekatan Keuntungan dari Investasi Anda

Pendekatan keuntungan dari investasi anda adalah pendekatan

pembelajaran dengan meminta siswa untuk menilai apakah mereka

akan mendapatkan manfaat dari pelajaran. Pendekatan ini

menempatkan mereka dalam posisi “memiliki” harapan terhadap apa

yang mereka pelajari, bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran.8

c. Langkah-langkah Pendekatan Keuntungan dari investasi Anda

6Ibid, h. 188-195
7http://mbahbrata-edu.blogspot.com/2009/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode.html
8Melvin L. Silberman, Loc.Cit



1) Pada awal pembelajaran, perintahkan siswa untuk menuliskan apa

yang bisa mereka dapatkan dari pelajaran. Berikut adalah beberapa

cara untuk menyusun latihan ini :

a) Perintahkan siswa untuk membuat daftar berisi tujuan belajar

mereka atas pelajaran ini.

b) Perintahkan siswa untuk membuat daftar berisi apa saja yang

menurut mereka sulit atau tidak menarik pada pelajaran ini.

c) Perintahkan siswa untuk membuat daftar berisi cara-cara yang

bisa mereka gunakan untuk memanfaatkan apa yang mereka

pelajari.

2) Meluangkan waktu secara berkala bagi siswa untuk membaca

pernyataan awal mereka dan mempertimbangkan nilai-nilai apa

yang selama ini mereka dapatkan dari pelajaran tersebut.

3) Pada akhir penyajian materi, akhir semester atau akhir pelajaran,

perintahkan siswa untuk menilai apakah investasi waktu dan usaha

mereka di kelas ada manfaatnya jika ditinjau dari apa yang menjadi

harapan mereka pada awal pembelajaran.

4) Mintalah umpan balik dari siswa.9

4. Keterkaitan Pendekatan Keuntungan dari Investasi Anda dan Hasil

Belajar

Sebagaimana diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi hasil

belajar siswa adalah faktor eksternal yaitu segala faktor yang ada di luar

diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar

9Ibid, h. 272-273



yang dicapai siswa, antara lain faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru

dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas

yang dilaksanakannya, salah satunya adalah dengan menggunakan

pendekatan pembelajaran yang tepat.

Untuk itu pendekatan keuntungan dari investasi anda adalah

pendekatan pembelajaran dengan meminta siswa untuk menilai apakah

mereka akan mendapatkan manfaat dari pelajaran. Pendekatan ini

menempatkan mereka dalam posisi “memiliki” harapan terhadap apa yang

mereka pelajari, bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran.10 Mudah untuk

menyesuaikan pendekatan ini pada kurikulum yang anda gunakan atau

pada kebutuhan siswa anda, sehingga melalui pendekatan ini dapat

mengurangi kegagalan siswa dalam belajar, sehingga memicu

meningkatnya hasil belajar siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, unsur relevannya dengan penelitian yang peneliti laksanakan adalah

sama- sama dengan menggunakan pendekatan keuntungan dari investasi anda dan

sama-sama bertujuan untuk meningkatkan hasil.

Adapun penelitian pertama dilakukan oleh saudara Parnesih dari

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011. Penelitian

tersebut dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar Negeri  016 Kenantan Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar. Adapun judul penelitian saudara Panersih adalah

10Ibid



“Peningkatan Motivasi Murid Dalam Mempelajari PAI Pada Materi Rukun Iman

Melalui Pendekatan Keuntungan Dari Investasi Anda Di Kelas V Sekolah Dasar

Negeri 016 Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Adapun hasil

penelitian dan pembahasan pada bab IV yang dilakukan oleh Panersih, bahwa

berhasinya penerapan pendekatan keuntungan dari investasi anda pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada materi Rukun Iman, diketahui

bahwa adanya peningkatan motivasi dari siklus I kesiklus II dan dari siklus II

kesiklus III. Pada siklus I tanggal 19 mai 2011 motivasi siswa dalam belajar PAI

hanya 65% yang terlihat dari tabel 7, sedangkan target yang akan dicapai adalah

80%. Pada siklus II tanggal 26 Mai 2011 motivasi siswa meningkat menjadi 73%

yang terlihat dari tabel 9, namun pada siklus III tanggal 30 mai 2011 motivasi

siswa meningkat menjadi 87% terlihat pada tabel 11. Keadaan ini menunjukkan

bahwa perbaikan motivasi siswa pada mata pelajaran PAI diketahui berhasil.11

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Panersih menyatakan bahwa

pendekatan keuntungan dari investasi anda dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa. Namun dari unsur penelitian yang relevan tersebut peneliti lebih

mengkhususkan dengan menggunakan pendekatan keuntungan dari investasi anda

untuk meningkatkan hasil belajar.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ika Kharuniawati mahasiswa UPP

Semarang jurusan PGSD TAHUN 2006. Penelitian tersebut dilaksanakan di kelas

III SD Negeri Purwoyoso 002 Semarang. Adapun judul penelitian yang dilakukan

oleh saudara Ika Kharunia adalah “Peran Bimbingan Individu dalam

11Panersih, Peningkatan Motivasi Murid Dalam Mempelajari PAI Pada Materi Rukun
Iman Melalui Pendekatan Keuntungan Dari Investasi Anda Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 016
Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Pekanbaru: Pustaka UIN Suska Riau, 2011



Meningkatkan Kemampuan Melakukan Pembagian Bilangan Cacah Siswa Kelas

III SD Negeri Purwoyoso 02 Semarang”. Penelitian saudara Ika Kharunia

menggunakan bimbingan individu, dimana prosedur bimbingan individu yang

dilakukan oleh ika kharuniawati mirip dengan langkah-langkah pendekatan

keuntungan dari investasi anda. Adapun kesamaannya adalah pada bimbingan

indivu, guru meminta siswa untuk mandiri dan membuat daftar-daftar yang

mereka dapat dari pembelajaran, guru meluangkan waktu untuk menilai,

mengecek dan memperhatikan daftar-daftar yang dibuat oleh siswa serta guru

meminta umpan balik kepada siswa. Namun perbedaannya adalah pada

pendekatan keuntungan dari investasi anda, pada akhir pembelajaran siswa

diminta untuk menilai apakah investasi waktu dan usaha mereka di kelas ada

manfaatnya jika ditinjau dari apa yang menjadi harapan mereka pada awal

pembelajaran. Pada bimbingan individu, guru tidak menyuruh siswa untuk menilai

diri mereka sendiri, tapi guru melihat dari hasil latihan siswa, jika siswa tidak

mampu, maka guru langsung membing siswa secara langung dengan

menggunakan metode pemberian tugas kembali kepada siswa yang tidak mampu

namun mengulang penjelasannya kembali terlebih dahulu. Adapun hasil penelitian

yang dilakukan oleh Ika Kharuniawati adalah pada seorang siswa yang dianggap

sangat tertinggal dari teman-temannya dalam memahami operasi hitung

pembagian bilangan cacah, siswa tersebut bernama Winda Maharani. Bimbingan

individu pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Agustus 2006 dan hasil pada

tahap I adalah siswa yang bernama Winda Maharani memperoleh nilai 2,0

sedangkan siswa yang lain lebih dari 7, maka peneliti melakukan tahap II pada



hari kamis, 31 Agustus 2006 dengan memfokuskan bimbingan individu pada

Winda Maharani dan hasilnya adalah Winda mendapatkan nilai 6,0. Ini

membuktikan bahwa dalam proses bimbingan individu siswa tersebut mengalami

peningkatan hasil belajar.12

C. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan

pendekatan keuntungan dari investasi anda dengan benar dan tepat dapat

meningkatkan hasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas V Sekolah

Dasar Negeri 184 Pekanbaru.

12Ika Maharani, Peran Bimbingan Individu dalam Meningkatkan Kemampuan Melakukan
Pembagian Bilangan Cacah Siswa Kelas III SD Negeri Purwoyoso 02 Semarang, Skripsi PGSD
UPP Semarang, 2006


