
 

10 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Winkel (Hamdani, 2011: 138) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan 

yang telah dicapai oleh seseorang. Prestasi belajar merupakan hasil 

maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-

usaha belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil pencapaian belajar seseorang setelah 

melakukan usaha sadar yang disebut belajar. Prestasi belajar dapat 

diketahui melalui pengukuran yang dinyatakan dengan simbol atau 

kalimat yang mencerminkan pencapaian belajar siswa. Hal ini didukung 

oleh pendapat Mulyasa (2014: 189 ) yang mengemukakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 

menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya 

merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Berdasarkan kedua pendapat yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai 

Peningkatan Sikap Kerja…, Ajeng Pratiwi Ambarwati, FKIP UMP, 2020



 

11 

 

seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Kegiatan belajar 

merupakan usaha sadar yang ditempuh seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan prestasi belajar. Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah 

hasil atau nilai maksimal yang didapatkan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan mengerjakan lembar soal evaluasi.  

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan  yang telah dikuasai oleh siswa. Arifin (2016: 12-13) 

mengungkapkan bahwa prestasi belajar semakin terasa penting untuk 

dibahas, karena mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat rasa ingin tahu. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. 

 

Fungsi prestasi belajar dalam penelitian ini yaitu sebagai tolak 

ukur pengetahuan dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran 

dan sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian. Prestasi belajar siswa 

akan dievaluasi dan dianalisis pada setiap pertemuan untuk melihat 

kekurangan dan keberhasilan yang telah diperoleh, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan perencanaan kegiatan pada pertemuan 

selanjutnya.  
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar yang dicapai setiap siswa berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulyasa (2014: 190) 

menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

yaitu faktor internal dan eksternal, untuk lebih memahami kedua faktor 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1) Faktor Internal 

 Prestasi belajar menurut Mulyasa (2014: 191) akan 

ditentukan oleh faktor diri (internal), baik secara fisiologis maupun 

secara psikologis, beserta usaha yang dilakukannya. Faktor 

fisiologis, berkaitan dengan kondisi jasmani atau fisik seseorang, 

yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kondisi jasmani 

pada umumnya dan kondisi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

jasmani tertentu terutama panca indera, sedangkan faktor psikologis, 

berasal dari dalam diri seseorang seperti intelegensi, minat, dan 

sikap. 

a) Kecerdasan  

 Intelegensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Semakin tinggi tingkat 

intelegensi, semakin tinggi pula kemungkinan tingkat hasil belajar 

yang dapat dicapai. Jika intelegensinya rendah, maka 

kecenderungan hasil yang dicapainya rendah.  
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b) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis 

 Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Kondisi 

tubuh yang sedang sakit, atau mengalami perkembangan yang 

tidak sempurna akan sangat berpengaruh pada tingkah laku dan 

kemampuan dalam melakukan sesuatu, begitu pula dalam 

kemampuan belajar. 

c) Sikap  

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

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

tak acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, kebiasaan dan keyakinan. 

d) Minat  

Minat merupakan ketertarikan yang dirasakan seseorang 

terhadap hal-hal tertentu. Mulyasa (2014: 192) menyatakan 

bahwa minat (interest), yaitu kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Oleh karena 

itu, minat dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dalam 

mata pelajaran tertentu. Pendapat tersebut didukung oleh Winkel 

(Hamdani, 2011: 141) yang mengungkapkan bahwa minat adalah 

kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa tertarik 

pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam bidang itu. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa minat 

memiliki pengaruh yang besar dalam kegiatan belajar dan prestasi 

belajar siswa. Siswa yang mempunyai minat tinggi terhadap 

sesuatu akan berusaha lebih giat untuk mencapai yang 

diinginkannya. Pada penelitian ini minat belajar siswa akan 

dikembangkan melalui variasi pembelajaran yaitu memunculkan 

adanya permainan pertanyaan dilelang pada setiap akhir 

pembelajaran. Melalui pertanyaan dilelang siswa akan lebih 

banyak mendapatkan pengetahuan dari jawaban siswa sendiri 

maupun siswa lainnya. Proses belajar tersebut tidak terasa oleh 

siswa karena dibungkus dengan permainan yang melibatkan sikap 

kompetitif siswa untuk mengumpulkan  skor sebanyak mungkin. 

e) Bakat  

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap 

orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 

prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengat kapasitas masing-

masing. Bakat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar 

siswa terutama dalam bidang keterampilan. 

f)   Motivasi  

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Kuat lemahnya motivasi akan 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Guru harus berusaha 
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mengarahkan perhatian siswa agar timbul rasa inisiatif untuk 

belajar. Pada penelitian ini motivasi siswa dapat ditumbuhkan 

melalui pemberian reward atau penghargaan. Penghargaan berupa 

angka atau skor pada setiap kelompok yang berhasil menjawab 

pertanyaan dilelang dengan benar dan siswa berhak menentukan 

skornya sendiri. Penghargaan juga akan diberikan kepada 

kelompok yang berhasil mengumpulkan skor paling banyak pada 

akhir pembelajaran berupa apresiasi dari teman sekelasnya. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik dapat digolongkan ke dalam faktor sosial dan non-

sosial. Faktor sosial menyangkut hubungan antar manusia yang 

terjadi dalam berbagai situasi sosial yaitu lingkungan keluarga, 

sekolah, teman, dan masyarakat. Sedangkan yang termasuk faktor 

non-sosial adalah faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial seperti 

lingkungan alam dan fisik, misalnya: keadaan rumah, ruang belajar, 

fasilitas belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya. 

a) Keadaan keluarga 

 Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan Slameto (Hamdani, 2011: 143) bahwa keluarga 

adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang 

sehat memiliki arti yang besar bagi pendidikan kecil, tetapi 
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bersifat menentukan dalam ukuran besar, yaitu pendidikan 

bangsa, negara, dan dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasa 

aman dan nyaman yang diberikan oleh keluarga akan membuat 

siswa terdorong untuk belajar secara aktif sehingga sangat penting 

bagi keberhasilan belajarnya. 

b) Keadaan sekolah 

 Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilam belajar 

siswa. Keadaan sekolah meliputi cara penyajian pelajaran, 

hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum. 

Berdasarkan hal tersebut maka guru dituntut untuk terus berkreasi 

dan berinovasi dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa 

dengan penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang tepat. 

Selain itu hubungan guru dengan siswa harus terjalin dengan 

harmonis demi keberhasilan belajar siswa di sekolah. 

c) Lingkungan masyarakat 

 Lingkungan membentuk kepribadian anak karena dalam 

pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu menyesuaikan 

dirinya dengan kebiasaan-kebuasaan lingkungannya. Oleh karena 

itu penting bagi orang tua dan guru untuk selalu mengontrol 

pergaulan anak. 
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d. Usaha Meningkatkan Prestasi Belajar 

Prestasi belajar bergantung pada cara-cara belajar yang 

diterapkan. Cara belajar yang efektif dan efisien akan meningkatkan 

prestasi belajar. Mulyasa (2014: 198-199) mengemukakan bahwa 

berhasil atau tidaknya peserta didik belajar sebagian besar terletak pada 

usaha dan kegiatannya sendiri, untuk motivasi belajar dan meningkatan 

prestasi belajar, hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan: 

1) Hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar 

bersama peserta didik yang kurang paham dapat diberitahu oleh 

peserta didik yang telah paham dan peserta didik yang telah paham 

menerangkan kepada temannya menjadi lebih menguasai. 

2) Semua pekerjaan dan latihan yang diberikan oleh guru hendaknya 

dikerjakan segera dan sebaik-baiknya, ingat maksud guru memberi 

tugas-tugas tersebut adalah untuk latihan ekspresi dan latihan 

ekspresi adalah cara terbaik untuk penguasaan ilmu/kecakapan. 

3) Mengesampingkan perasaan negatif dalam membahas atau berdebat 

mengenai suatu masalah atau pelajaran, karena perasaan negatif 

dapat menghambat ekspresi dan mengurangi kejernihan pikiran. 

4) Rajin membaca buku atau majalah yang bersangkutan dengan 

pelajaran. Dengan banyak membaca, maka batas pandangan 

mengenai suatu pelajaran akan tambah jauh dan luas. 

5) Berusaha melengkapi dan merawat dengan baik alat-alat belajar (alat 

tulis dan sebagainya). Hal ini kelihatannya soal sepele tetapi alat-alat 

yang tidak lengkap atau tidak baik akan mengganggu belajar. 

6) Selalu menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik, tidur 

teratu, makan bergizi, serta cukup istirahat. 

7) Waktu rekreasi gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk 

menghilangkan kelelahan. 

8) Untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian harus melakukan 

persiapan minimal seminggu sebelum ujian berlangsung. Dalam hal 

ini antara lain perlu dipersiapkan: (a) persiapan yang matang untuk 

menguasai isi pelajaran, (b) mengenal jenis pertanyaan (jenis) tes 

yang akan ditanyakan (apakah tes essay atau objektif), (c) berlatih 

untuk mengkombinasikan isi dan bentuk tes. 

 

Berdasarkan pendapat Mulyasa dapat disimpulkan bahwa cara 

untuk melancarkan belajar dan meningkatkan prestasi belajar antara lain 
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dengan belajar kelompok, membaca buku, melengkapi peralatan 

belajar, menjaga kesehatan tubuh, istirahat cukup dan mempersiapkan 

ujian dengan belajar minimal seminggu sebelum ujian berlangsung. 

Pada penelitian ini usaha untuk meningkatkan prestasi belajar yaitu 

dengan menerapkan cooperative learning tipe STAD sehingga siswa 

dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya dan mendorong 

keaktifan siswa, selain itu guru selalu mengulas kembali materi dan 

menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan selanjutnya pada setiap selesai pembelajaran agar siswa 

dapat mempersiapkan diri untuk menerima materi pada pertemuan yang 

akan datang. 

2. Sikap Kerja Keras 

a. Pengertian Kerja Keras 

 Pengertian kerja keras menurut Daryanto (2011: 145) adalah 

suatu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan  menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Sependapat dengan Daryanto, menurut 

Mustari (2011: 23) kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna 

menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan)dengan sebaik-baiknya. 

  Kerja keras berarti sikap sungguh-sungguh dalam menghadapi 

setiap tugas dan hambatan belajar. Kesuma (2012: 17) mengemukakan 

bahwa kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya 
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yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam  menyelesaikan 

pekerjaan/yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Berdasarkan ketiga 

pendapat di atas, kerja keras adalah perilaku sungguh-sungguh dan 

tidak pantang menyerah dalam mengerjakan tugas. Sikap kerja keras 

dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan 

oleh siswa untuk mengatasi berbagai hambatan belajar yang dialami 

siswa dalam pembelajaran dengan cara yang benar agar terwujudnya 

tujuan belajar yang baik pula.  

b. Indikator Sikap Kerja Keras 

 Adapun indikator sikap kerja keras dalam implementasi 

pendidikan karakter di sekolah menurut Daryanto (2011: 145) adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi 

2) Mencari informasi dari sumber-sumber di luar sekolah 

3) Mengerjakan tugas-tugas dari guru pada waktunya. 

4) Fokus pada tugas-tugas yang diberikan guru di kelas. 

5) Mencatat dengan sungguh-sungguh sesuatu yang dibaca, diamati 

dan didengar untuk kegiatan kelas. 

 

 Indikator sikap kerja keras tersebut dijadikan sebagai acuan 

penilaian dalam membuat kisi-kisi angket sikap kerja keras. 

Berdasarkan ke-5 indikator kemudian dikembangkan menjadi 10 

pernyataan. Masing-masing indikator dikembangkan menjadi 2 

pernyataan dengan 1 pernyataan negatif dan 1 pernyataan positif. 
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3. Cooperative Learning  

a. Pengertian Cooperative Learning 

Cooperative learning merupakan pembelajaran dengan 

membentuk kelompok-kelompok untuk saling mendorong dan 

bekerjasama. Slavin (Isjoni, 2011: 16) menyebutkan cooperative 

learning merupakan model pembelajaran yang telah dikenal sejak 

lama, dimana pada saat itu guru mendorong siswa untuk melakukan 

kerjasama. Siswa dituntut untuk aktif dan saling belajar mengajar 

sesama mereka. 

Pembentukan kelompok dalam cooperative learning dibagi 

secara merata atau heterogen agar meminimalisir adanya ketimpangan 

hasil belajar antar kelompok. Roger Johnson (Huda, 2014: 111) 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif yaitu bekerja dalam 

sebuah kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih anggota pada 

hakikatnya dapat memberikan daya dan manfaat tersendiri.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa saat 

siswa melakukan kerjasama dalam kelompok akan memberi pelajaran 

bagi siswa untuk menyadari bahwa pada setiap individu memiliki 

kekurangan dan kelebihan. Bekerjasama dalam kelompok akan 

mengajarkan siswa untuk saling membantu dan menumbuhkan rasa 

sosial pada siswa. Siswa akan terbiasa untuk mengendalikan rasa 

egoisme dalam diri mereka saat berkelompok, sehingga akan terbina 
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kerukunan dalam kelompok dan persaingan yang positif antar 

kelompok. 

Pada penelitian ini penerapan cooperative learning akan 

dipadukan dengan strategi pembelajaran gallery of learning, sehingga 

siswa akan mengerjakan lembar diskusi kelompok berdasarkan cara-

cara yang ada pada gallery of learning. Jika biasanya siswa 

mengerjakan lembar diskusi terikat pada materi dan buku ajar, dengan 

gallery of learning siswa akan mengerjakan sesuai dengan 

pengetahuan baru yang mereka dapatkan setelah selesai mengikuti 

pembelajaran. Penerapan cooperative learning yang demikian 

diharapkan akan mampu meningkatkan sikap kerja keras dan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

b. Langkah-langkah Cooperative Learning 

Langkah-langkah cooperative learning menurut Shoimin (2016: 

46-47) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Pada awal pembelajaran, guru mendorong siswa untuk menemukan 

dan mengekspresikan ketertarikan mereka terhadap subjek yang 

akan dipelajari. 

2) Guru mengatur siswa ke dalam kelompok heterogen yang terdiri 

dari 4-5 siswa. 

3) Guru membiarkan siswa memilih topik untuk kelompok mereka. 

4) Tiap kelompok membagi topiknya untuk membuat pembagian 

tugas di antara anggota kelompok.  

5) Setelah para siswa membagi topik kelompok mereka menjadi 

kelompok-kelompok kecil, mereka akan bekerja secara individual. 

6) Setelah itu siswa mempresentasikan topik kecil kepada teman satu 

kelompoknya. 

7) Siswa didorong untuk memadukan semua topik kecil dalam 

presentasi kelompok. 

8) Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya pada topik 

kelompok. 
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9) Evaluasi dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu pada saat presentasi 

kelompok di evaluasi oleh kelas, kontribusi individual terhadap 

kelompok di evaluasi oleh teman sekelompok, presentasi kelompok 

di evaluasi oleh semua siswa.  

 

4. Cooperative Learning Tipe STAD (Student Team Achievement Division) 

a. Pengertian STAD (Student Team Achievement Division) 

 Student Team Achievement Division merupakan pembelajaran 

koperatif yang mengacu pada belajar kelompok dengan menyajikan 

informasi menggunakan presentasi. Slavin (2008: 143) mengemukakan 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif.  

 STAD dapat memacu semangat siswa untuk bersungguh-sungguh 

dalam menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru juga akan 

saling memberi dorongan dan bantuan kepada teman dalam satu 

kelompok. Slavin (Rusman, 2010: 214) memaparkan bahwa gagasan 

utama di belakang STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong 

dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang 

diajarkan guru. 

b. Langkah-langkah STAD (Student Team Achievement Division) 

 Berikut ini langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD 

(Student Team Achievement Division) menurut Hamdani (2011: 93-94) 

sebagai berikut : 
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1) Membentuk kelompok yang anggotanya empat orang secara 

heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan 

lain-lain). 

2) Guru menyajikan pelajaran. 

3) Guru memberi tugas kepada setiap kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota kelompok.anggota yang tahu menjelaskan kepada anggota 

lainnya, sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

4) Guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada 

saat menjawab kuis, tidak boleh saling membantu. 

5) Memberi evaluasi. 

6) Penutup. 

 

  Penerapan cooperative learning tipe STAD menurut Slavin 

(2010: 143) terdiri dari 5 tahapan, yaitu : 

1)  Presentasi Kelas 

Presentasi merupakan salah satu jenis pengajaran dalam kelas. 

Presentasi merupakan komunikasi satu arah, dimana informasi 

disampaikan kepada audiens oleh pembicara. 

2)  Kerja Kelompok (Tim) 

Kerja kelompok atau belajar kelompok merupakan salah satu 

kegiatan dalam belajar yang dilakukan bersama-sama dengan 

masing-masing tugas-tugas. Tugas anggota kelompok adalah 

menguasai materi yang diberikan guru dan membantu teman satu 

kelompok untuk menguasai materi tersebut. 

3)  Kuis 

Kuis dikerjakan siswa secara mendiri. Tujuannya untuk 

menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar 

dalam kelompok. 

4)  Skor Kemajuan Individu 

Merupakan nilai dari hasil-hasil kuis yang diadakan dalam belajar 

kelompok atau tes cepat setelah guru menjelaskan satu materi. 

Hasil-hasil nilai tersebut bisa menambah nilai secara pribadi yang 

nantinya dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada 

tim nya dalam sistem skor ini. 

5)  Rekognisi Tim 

Pemberian penghargaan kelompok (tim) berdasarkan pada rata-rata 

nilai perkembangan individu. Diambil dari nilai hasil individu yang 

dikelompokan dengan hasil kerja kelompok maka akan didapat 

nilai kelompok sehingga bisa diberikan sebuah penghargaan 

kelompok terbaik. 
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5. Strategi Pembelajaran Gallery of Learning 

Gallery of learning dapat membangun keaktifan siswa dan menggali 

pengetahuan baru yang diperoleh siswa. Silberman (2007: 264) 

mengemukakan Gallery of learning atau galeri belajar merupakan suatu 

aktivitas atau cara untuk menilai dan merayakan apa yang telah peserta 

didik pelajari setelah rangkaian pelajaran studi. 

Gallery of learning ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menggali pemahaman dan keaktifan siswa setelah menerima penjelasan 

materi dari guru. Strategi pembelajaran ini akan membangun keaktifan 

siswa dalam berdiskusi dan pertukaran informasi secara berkelompok. 

Berikut ini merupakan prosedur pelaksanaan Gallery of learning, 

yaitu menurut Silberman (2007: 264-265) : 

a. Kelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 2-4 

anggota. 

b. Mintalah setiap kelompok mendiskusikan apa yang ia ambil dari 

pelajaran. Ini bisa mencakup di antara berikut ini : 

1) Pengetahuan baru 

2) Keterampilan baru 

3) Pengembangan dalam kecakapan-kecakapan membuat program 

4) Minat baru atau diperbarui dalam sejarah Indonesia 

5) Kepercayaan kepada peranan tokoh-tokoh pahlawan 

6) Kemudian mintalah mereka mendaftar pada kertas besar mengenai 

“pengetahuan” ini. 

7) Mintalah mereka menandai daftar “Apa yang kita dapatkan”. 

c. Tempeli dinding/papan dengan daftar-daftar ini. 

d. Mintalah setiap siswa menempatkan tanda cek di depan “pengetahuan” 

pada daftar lain lebih dari daftarnya sendiri yang dia peroleh juga. 

e. Surveylah hasil, dengan memperhatikan pelajaran yang paling populer 

dan sebutkan sebagian pelajaran yang tidak biasa dan tidak diharapkan. 

 

  Pada penelitian ini pelaksaan gallery of learning dilakukan setelah 

guru menyampaikan materi dan melakukan tanya jawab dengan siswa. 
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Pengetahuan baru yang diperoleh siswa dituliskan pada lembar diskusi, 

selain menemukan pengetahuan baru siswa juga belajar bekerjasama 

dalam kelompoknya. Para siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

didepan kelas kemudian menempelkannya pada papan galeri yang tersedia. 

Guru mengulas satu persatu jawaban dari setiap kelompok, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat apabila ada 

jawaban yang berbeda dan menyimpilkannya. 

6. Permainan Pertanyaan Dilelang 

Tujuan permainan pertanyaan dilelang menurut Nisak (2012: 107) 

yaitu 1) meningkatkan konsentrasi siswa, 2) melatih para siswa agar selalu 

kompak, 3) menumbuhkan rasa solidaritas antar siswa, 4) mengakrabkan 

antarsiswa, 5) menghadirkan suasana gembira di dalam kelas. 

Permainan pertanyaan dilelang ini memiliki durasi waktu yang tidak 

terbatas, oleh sebab itu guru harus dapat menguasai dan mengatur pola 

permainan sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Permainan ini bersifat kelompok yang terdiri dari 4-6 orang siswa.  

Berikut ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan sebelum permainan 

dimulai : 

a. Kertas kosong 

b. Pulpen 

c. Daftar pertanyaan 

d. Amplop  
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Pada setiap permainan pasti memiliki aturan-aturan tertentu bagi 

para pemainnya, begitu pula dengan permainan pertanyaan dilelang. 

Aturan permainan ini sebagai berikut : 

a. Tulislah 5 pertanyaan (guru) di selembar kertas, kemudian masukkan ke 

dalam amplop. 

b. Buatlah daftar pertanyaan ini sebanyak jumlah kelompok yang ada. 

c. Daftar pertanyaan dalam setiap amplop harus memiliki tingkat kesulitan 

yang sama. 

d. Ambil salah satu amplop yang berisi 5 daftar pertanyaan tersebut. 

e. Tawarkan kepada masing-masing kelompok mengenai nominal yang 

akan dipertaruhkan untuk melelang pertanyaan. 

f. Setiap kelompok boleh menawar. 

g. Penawar yang paling tinggi berhak menjawab pertanyaan itu. 

h. Apabila kelompok penawar tertinggi dapat menjawab pertanyaan maka 

kelompok ini berhak mendapatkan nilai sebesar penawarannya. 

i. Jika jawaban kelompok tersebut keliru maka nilainya akan dikurangi 

sebesar penawarannya. 

j. Pemenang dalam permainan ini tentu saja kelompok yang 

mengumpulkan nilai paling banyak. 

k. Berikan penghargaan atas usaha semua kelompok. 

l. Pada akhir permainan, diskusikan pertanyaan dan jawaban dari masing-

masing kelompok. 

m. Rayakan proses belajar mengajar ini dengan perasaan gembira. (Nisak, 

2012: 108-109) 

 

7. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial memberikan pengetahuan dasar dan 

keterampilan tentang masalah-masalah sosial di masyarakat kepada siswa. 

Susanto (2015: 137) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan sosial, yang 

sering disingkat dengan IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia 

yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat 

dasar dan menengah. 
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Somantri (Sapriya, 2008: 9) menyatakan IPS adalah penyederhanaan 

atau disiplin ilmu-ilmu sosial humaniora serta kegiatan dasar manusia 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagodis/psikologis 

untuk tujuan pendidikan. Selain itu, menurut Sapriya (2009: 20) pengertian 

IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri 

sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, 

sains, bahkan berbagai isi dan masalah sosial kehidupan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka IPS merupakan mata 

pelajaran yang mengkaji tentang hubungan manusia di masyarakat dan 

masalah-masalah sosial. IPS juga memberikan pengetahuan kepada siswa 

tentang isu-isu global dan mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Susanto (2015: 148) bahwa : 

Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat 

memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai 

masyarakat lokal maupun global sehingga mempu hidup bersama-

sama dengan masyarakat lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

sekolah dasar sebagai lembaga formal dapat mengembangkan dan 

melatih potensi diri siswa yang mampu melahirkan manusia yang 

andal, baik dalam bidang akademik maupun dalam aspek moralnya. 

 

Jadi, pelajaran IPS tidak hanya membekali siswa dengan 

pengetahuan saja, tetapi juga membekali kemampuan berpikir dan 

mengkaji setiap permasalahan yang dihadapinya di masyarakat. Berikut ini 

tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS menurut Susanto (2015: 149) 

yaitu : 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 
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b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Berikut materi yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

2.4 Menghargai perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

 

8. Materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. 

a. Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda 

 Syamsiah  (2008: 129-133) untuk menengahi pertikaian antara 

Indonesia dan Belanda, PBB membentuk komisi baru yang diberi 

nama UNCI (United Nation Commision for Indonesia). Berkat 

peranan UNCI Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan. 

Delegasi Indonesia diketuai Mr. Moh Roem. Delegasi Belanda 

diketuai Dr. Van Royen. Perundingan tersebut dinamakan 

Perundingan Roem-Royen. Salah satu keputusan perundingan Roem-

Royen adalah akan diselenggarakannya Konferesi Meja Bundar 

(KMB). 

 Pada saat masalah dalam negeri berhasil diselesaikan melalui 

Konferensi Inter Indonesia, bangsa Indonesia siap menghadapi KMB. 
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Pada tanggal 23 Agustus 1949 dibuka di Den Haag, Belanda. Delegasi 

RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta dan delegasi BFO dipimpin oleh 

Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. 

J.H. Van Marseveen, sedangkan PBB diwakili Chritclev. 

 Belanda tetap saja menganggap Indonesia sebagai jajahannya. 

Pemerintah RI menolak keinginan Belanda dan terjadilah sengketa 

antara Indonesia dan Belanda. Inggris berusaha mempertimbangkan 

kedua belah pihak dalam meja perundingan. Pada 10 November 1945 

delegasi Indonesia dan Belanda berunding di Linggarjati, Cirebon, Jawa 

Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir 

dan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. W. Schermerhorn, kemudian 

sebagai perantara adalah utusan dari Inggris, yaitu Lord Killearn. 

Perundingan tersebut kini dikenal dengan Perundingan Linggarjati. 

 Hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 

Maret 1947 dengan hasil yang sangat merugikan Indonesia. Adapun 

hasil perundingan Linggarjati sebagai berikut : 

a) Belanda mengakui wilayah RI, meliputi wilayah Jawa, Madura dan 

Sumatra. 

b) Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Indonesia 

Srikat (RIS). 

c) Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan membentuk 

Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 
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b. Peranan Beberapa Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan. 

 Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara. 

Cara tersebut meliputi perang dan diplomasi. Ada beberapa tokoh yang 

berperan dalam dua cara tersebut, antara lain sebagai berikut : 

1) Ir. Soekarno 

Presiden Soekarno banyak melakukan diplomasi dengan 

pemimpin-pemimpin tentara Sekutu di Indonesia. 

2) Drs. Mohammad Hatta 

Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia perjuangan 

Bung Hatta dilakukan melalui cara diplomasi. Beliau mengadakan 

diplomasi dengan pihak penjajah maupun negara-negara lain di 

dunia. 

3) Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

Sri Sultan dengan sukarela dan gigih ikut berperang melawan 

Belanda. 

4) Jenderal Soedirman 

Jenderal Soedirman adalah pejuang yang gigih. Dalam keadaan 

sakit beliau tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. 

5) Ahmad Dahlan 

Peran tokoh Muhammadiyah memiliki andil yang cukup besar 

dalam mendirikan NKRI. Salah satu diantaranya yaitu KH. Ahmad 

Dahlan dan Siti Walidah. Perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, kontribusi Muhammadiyah terbesar melalui 
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Soedirman adalah perang gerilya dan melahirkan serta menjadi 

Bapak Tentara Nasional Indonesia, yang tiada duanya.  

6) KH. Wahid Hasyim 

Wahid Hasyim dengan segudang pemikirannyatentang agama, 

negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren 

telah menjadi lapisan sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang 

tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Rumusan “Ketuhanan Yang 

Maha Esa” dalam Pancasila sebagai pengganti dari “Kewajiban  

Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” tidak terlepas dari 

peran seorang Wahid Hasyim. 

7) M. Natsir  

Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri 

Indonesia kelima dan mengundurkan diri dari jabatannya pada 

tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden 

Soekarno. Natsir dikenal sebagai “menteri yang tak punya baju 

bagus, jasnya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak 

punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah.” 

9. Pembelajaran kooperative tipe STAD dengan Gallery of Learning dan 

Pertanyaan dilelang pada materi Perjuangan Mempertahankan 

Kemerdekaan 

 Berdasarkan uraian pembelajaran kooperative STAD, strategi 

pembelajaran Gallery of Learning dan permainan Pertanyaan Dilelang, 
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dalam penelitian akan digunakan langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut : 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama siswa untuk memulai 

pelajaran. 

b. Guru melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi, menggali pengetahuan awal siswa terkait 

materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang akan dipelajari. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

e. Menyampaikan materi perana para tokoh dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan dengan jelas sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

f. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 

g. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

h. Mengelompokkan siswa menjadi 5 tim secara heterogen, dengan 

masing-masing tim terdiri 5-6 siswa. 

i. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi menuliskan pengalaman 

baru yang siswa dapatkan. 

j. Mengoreksi dan membacakan hasil diskusi siswa. 

k. Mengajak siswa aktif menyampaikan pendapatnya saat ada jawaban 

yang berbeda dari hasil diskusi tim. 

l. Memberikan nilai kepada masing-masing tim berdasarkan hasil diskusi 

tim secara terbuka. 
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m. Mempersiapkan amplop-amplop pertanyaan dan penulisan perolehan 

skor. 

n. Menjelaskan peraturan dan cara bermain pertanyaan dilelang dengan 

bahasa yang dimengerti siswa. 

o. Guru memulai menawarkan amplop-amplop pertanyaan dan menerima 

penawaran nilai dari tim. 

p. Siswa menawar pertanyaan di dalam amplop dengan harga / nilai / skor. 

q. Kelompok dengan penawaran tertinggi membacakan soal di dalam 

amplop dan menjawabnya, jika jawaban betul, siswa mendapatkan nilai 

sesuai penawarannya, jika salah akan dikurang sejumlah nilai yang 

ditawarkan. 

r. Guru menetapkan tim pemenang dengan hasil pengumpulan nilai 

terbanyak dengan gaya dan bahasa lisan yang sesuai.  

s. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal yang 

belum jelas. 

t. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari.  

u. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 

pada pertemuan yang akan datang. 

v. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan salam. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Gul Nazir Khan dan Hafiz Muhammad Inamullah tahun 2011 

yang berjudul “Effect of Student Team Achievement Division on Academic 
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Achievement of Student” (Pengaruh STAD terhadap Prestasi Akademik 

Siswa) bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antar 

kelompok dalam hal kinerja di posttest tidak terlalu signifikan yang 

dimungkinkan kurangnya pretest sebagai basis dari tugas kedua kelompok 

eksperimen dan kontrol. Hasil dari pembelajaran koperatif STAD adalah 

pembentukan sikap dan nilai-nilai, menumbuhkan sikap sosial, 

membangun identitas yang koheren dan terpadu dan menumbuhkan sikap 

berpikir kritis, penalaran dan pemecahan masalah. 

2. Penelitian Ehsan Alijanian tahun 2012 yang berjudul “The Effect of 

Student Team Achievement Division (STAD) Technique on English 

Achievement of Iranian EFL Learners” (Pengaruh STAD terhadap Prestasi 

Belajar Bahasa Inggris Peserta Didik EFL Iran) menujukkan bahwa 

meskipun siswa bekerja sama dalam kelompok STAD yang memiliki 

prestasi lebih tinggi dengan siswa yang lainnya, siswa bekerja dalam 

metode tradisional bahwa mereka harus melakukan segala sesuatunya 

dalam kelompok. Mendengarkan dan melaksanakan instruksi dalam 

kelompok akan membantu mereka meraih hasil yang baik.  

Penelitian dilakukan oleh Gul Nazir Khan, Hafiz Muhammad 

Inamullah dan Ehsan Alijanian menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran koperatif tipe STAD mempengaruhi prestasi belajar siswa 

meskipun tidak secara signifikan. Selain mempengaruhi prestasi belajar 

siswa, pada penelitian tersebut juga menunjukkan pembelajaran STAD 

berpengaruh pada cara berkomunikasi siswa dalam berkelompok. 
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Pembelajaran STAD membuat siswa saling membantu dan mendorong satu 

sama lain untuk mendapatkan hasil yang terbaik.  

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian dan model pembelajaran STAD yang dipadukan dan 

diinovasikan dengan strategi pembelajaran aktif yaitu Gallery of learning 

dan permainan pertanyaan dilelang. Jenis penelitian di atas merupakan 

jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini merupakan jenis 

penelitian tindakan kelas. Inovasi pembelajaran STAD yang dipadukan 

dengan strategi pembelajaran Gallery of learning terletak pada tahap 

diskusi tim, sedangkan inovasi pembelajaran STAD yang dipadukan 

dengan permainan pertanyaan dilelang terletak pada tahap kuis. Melalui 

inovasi tersebut peneliti mengharapkan penelitian ini dapat meningkatkan 

prestasi belajar dan sikap kerja keras siswa pada pembelajaran IPS. 

C. Kerangka Berpikir 

Siswa sering menemukan kesulitan dalam proses pembelajaran IPS 

karena kurangnya sikap kerja keras siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal 

itu mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa pada pemnelajaran IPS. 

Peneliti melakukan diskusi dengan guru untuk merencanakan suatu tindakan 

agar prestasi belajar dan kerja keras siswa dapat meningkat. Tindakan yang 

akan dilakukan adalah pembelajaran menggunakan cooperative learning tipe 

STAD dengan variasi strategi pembelajaran aktif Gallery of Learning dan 

pertanyaan dilelang. Tindakan tersebut akan melalui dua siklus, dan setiap 

siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Pada akhir siklus akan terlihat hasil dari 
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tindakan yang telah dilakukan berup sikap kerja keras dan prestasi belajar 

siswa yang meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

tindakan pada penelitian ini adalah melalui penerapan model cooperative 

learning tipe STAD (Student Team Achievement Division) dengan strategi 

pembelajaran aktif Gallery of Learning dan pertanyaan dilelang dapat 

meningkatkan sikap kerja keras dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS di kelas V SD Negeri 2 Pasir Kulon. 

 

 

Gambar  2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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