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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin  

hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat 

ini. Pendidikan karakter menurut Megawangi (Kesuma dkk, 2004:95) 

adalah: ”sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi 

yang positif  kepada lingkungannya.” Karakter menurut Novak 

(Lickona, 2013:72) adalah: “perpaduan harmonis seluruh budi pekerti 

yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama, kisah-kisah sastra, cerita-

cerita orang bijak, dan orang-orang berilmu, sejak zaman dahulu 

hingga sekarang.” 

b. Pengertian  Tanggung Jawab 

Sikap tanggung jawab adalah nilai moral dasar yang harus 

diajarkan di Sekolah Dasar. Lickona (2013:65) menjelaskan tentang 

tanggung jawab adalah: “perluasan dari sikap hormat, jika kita 

menghormati orang lain berarti kita menghargainya.” Tanggung jawab 

menurut Mustari (2014: 19) adalah: ”sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang 
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seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam sosial dan budaya), Negara dan Tuhan.” Karakter menurut 

Listiyarti (2012: 8) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah: “Sikap 

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya maupun orang lain dan 

lingkungan sekitarnya.” Miller (Yaumi, 2014:72) menulis tentang 

tanggung jawab sebagai berikut: 

To be responsible means to be answerable or accountable. A 

responsible person can be relied upon to make a strong effort to 

perform his or her duties and to honor commitments. If a person 

acts responsibly, others know that this person is dependable. 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab berarti 

dapat dijawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang 

bertanggung jawab dapat diandalkan untuk melakukan upaya yang 

kuat untuk melakukan tugasnya dan menghormati komitmen. Apabila 

seseorang bertindak secara bertanggung jawab, orang lain tahu bahwa 

orang ini teguh dan dapat diandalkan. 

Tanggung jawab memiliki beberapa indikator yang harus 

diketahui oleh kita. Fitri (2012:43) menjelaskan beberapa indikator 

keberhasilan yang ada pada tanggung jawab diantaranya yaitu: 

a) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. 

b) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. 

c) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

d) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. 
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Kementrian Penddidikan dan Kebudayaan (2010:31) 

menyatakan bahwa indikator keberhasilan sikap tanggung jawab sebagai 

berikut: 

  Indikator sekolah: 

a. Membuat laporan setiap perbuatan yang dilakukan dalam bentuk lisan 

maupun tertulis 

b. Melakukan tugas tanpa disuruh 

c. Menunjukkan prakasa untuk mengatasi masalah dalam lingkup 

terdekat 

d. Menghindarkan kecurangan dalam melaksanakan tugas 

Indikator kelas: 

a. Pelaksanaan tugas piket secara teratur 

b. Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah 

c. Mengajukan usul pemecahan masalah 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi 

Prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan 

antara lain dalam kesenian, olah raga, dan pendidikan, khususnya 

pembelajaran. Prestasi menurut Hamdani (2011: 137) adalah: ”hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 

individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan 

selama seseorang tidak melakukan kegiatan.”Pendapat lain tentang 

prestasi belajar menurut Winkel (Hamdani, 2011: 138) mengemukakan 

bahwa prestasi belajar adalah: “bukti keberhasilan yang telah dicapai 

oleh seseorang.”Prestasi belajar menurut Sudijono (2012: 434) yaitu:: 

“prestasi dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

menentukan nilai akhir, sebab prestasi peserta didik dilambangakan 

dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan 
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keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam mencapai 

tujuan yang ditentukan.”  

Berdasarkan penjelasan para ahli tentang pengertian prestasi, 

maka dapat disimpulkan  bahwa prestasi merupakan hasil pekerjaan 

yang telah diperoleh dengan ketekunan dengan proses yang telah 

diikutinya selama ini. 

Manusia dalam kehidupannya selalu mengejar prestasi menurut 

bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi sangat penting untuk 

dibahas, karena memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi 

manusia. Arifin (2011: 12) menjelaskan beberapa fungsi utama  

prestasi belajar diantaranya : 

1) Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai peserta didik. 

2) lambang perumusan hasrat ingin tahu. Para ahlipsikologi 

biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia”. 

3) Informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya adalah 

prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik 

dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan 

mutupendidikan. 

iindikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik  di 

masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan  

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

4) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, 

peserta didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, 

karena peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran. 

 
Berdasarkan beberapa fungsi utama prestasi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui dan memahami 

Upaya Meningkatkan Tanggung..., Linda Riana Sari, FKIP, UMP, 2017 



 
 

 

10 

prestasi belajar peserta didik baik secara perseorangan maupun secara 

kelompok. Prestasi belajar juga bermanfaat umpan balik bagi guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat menentukan 

apakah perlu melakukan diagnosis, penempatan atau bimbingan 

terhadap peserta didik. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan kata yang tidak asing lagi, bahkan sudah 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua kegiatan 

mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Slameto 

(2010:2) menjelaskan tentang pengertian belajar adalah: ”suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”  

Pendapat lain menurut Whittaker (Ahmadi dan Supriyono, 2013:126) 

belajar dapat didefinisikan: ”sebagai proses di mana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.” 

Kingskey (Djamarah, 2002 : 13) menjelaskan tentang belajar 

adalah: “learning is the process by which behavior (in the broader 

sense) is originated or changed through practice or training.” 

Penjelasan ini mengungkapkan bahwa belajar merupakan proses di 

mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui 

praktek atau latihan. Pada pengertian tersebut maka dapat dipahami 

bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 
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melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang 

ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan 

perubahan tertentu. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar 

menurut pendapat Djamarah (2002: 15) yaitu: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar 

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

 

Berdasarkan dari pengertian para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan seseorang yang 

tadinya belum bisa menjadi bisa, dari yang belum mengerti nantinya 

akan menjadi mengerti. Perubahan belajar tersebut akan diikuti dengan 

perbedaan tingkah laku dalam pendidikan yang diperoleh dari 

pengalaman. 

 

3. Pembelajaran IPS di SD 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di tingkat SD/MI/SDLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat 

materi sejarah, ekonomi, geografi. Melalui mata pelajaran IPS peserta 

didik akan diarahkan untuk dapat menjadi warga masyarakat yang 
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menghargai nilai-nilai sosial, bertanggung jawab, mencintai 

lingkungan alam, dan menjadi warga dunia yang cinta damai. 

Adanya mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar para siswa 

diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-

konsep dasar ilmu sosial. Ahmadi  (1991: 3) menjelaskan tentang Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah: “ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan 

disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi 

kelompok belajar lainnya, yang sederajat.” Pendapat lain tentang IPS 

dari Soemantri (Sapriya, 2011: 11) menjelaskan tentang pendidikan 

IPS adalah: “penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu 

sosial humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan 

dan disajikan secara ilmiah dan pendagogis/ psikologis untuk tujuan 

pendidikan.” 

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka dapat disimpulkan 

bahwa IPS adalah suatu mata pelajaran tentang kehidupan sosial. 

Beberapa ilmu sosial antara lain adalah sosiologi, sejarah, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. 

b. Tujuan IPS 

Mengenai tujuan ilmu pengetahuan sosial (pendidikan IPS), 

para ahli sering mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan 

dan penekanan program pendidikan tersebut. Tujuan pembelajaran IPS 
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di sekolah menurut Mutakin (Susanto, 1998: 145) adalah sebagai 

berikut : 

a) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 

dan kebudayaan masyarakat. 

b) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu 

menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial 

yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-

masalah sosial. 

c) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah 

yang berkembang di masyarakat. 

d) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah 

sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya 

mampu mengambil tindakan yang tepat. 

e) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar surviveyang kemudian 

bertanggung jawab membangun masyarakat. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

memiliki tujuan untuk membantu para siswa sendiri mengenal diri 

mereka sendiri dan lingkungannya. Membentuk dan mengembangkan 

pribadi warga negara yang baik. Selaian itu juga memotivasi seseorang 

untuk bertindak berdasarkan moral. 
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c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS Kelas 

IV SD/ MI Semester II Tentang Mengenal perkembangan teknologi, 

produksi, komunikasi dan transportasi. 

Tabel 2.1 SK dan KD IPS Kelas IV SD/MI Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.  Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan 

sumber daya alam dan 

potensi lain didaerahnya. 

2.2  Mengenal pentingnya 

koperasi dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

2.3  Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, 

komunikasi dan tranportasi 

serta pengalaman 

menggunakannya 

2.4  Mengenal permasalahan 

sosial di daerahnya 

 

Pengajaran IPS hendaknya diarahkan agar siswa mampu secara 

tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru serta 

masalah sosial yang ada disekitarnya. Jadi guru perlu menggunakan 

metode dan teknik yang tepat dalam kegiatan belajar dikelas  guna 

meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar siswa. Salah 

satunya dengan menggunakan examples non examples. 

 

4. Strategi Pembelajaran Examples non examples 

a. Pengertian strategi PembelajaranExamples Non Examples 

Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar, salah satunya adalah strategi 
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pembelajaran examples non examples. Huda (2013: 234) menyatakan 

bahwa: “Example non example merupakan strategi pembelajaran yang 

menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi 

pelajaran”.  

Strategi examples non examples menurut Beuhl (Huda, 2013: 

235) melibatkan siswa untuk: 

a) Menggunakan sebuah contoh untuk memperluas pemahaman 

sebuah konsep dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. 

b) Melakukan proses discovery (penemuan), yang mendorong 

mereka membangun konsep secara progresif melalui 

pengalaman langsung terhadap contoh-contoh yang mereka 

pelajari. 

c) Mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep  dengan 

mempertimbangkan bagian non-example yang dimungkinkan 

masih memiliki karakteristik konsep yang telah dipaparkan 

pada bagian example. 

 

Pada penjelasan tersebutdapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran examples non examples melibatkan siswa untuk aktif 

dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran karena siswa dituntut 

untuk berfikir lebih kritis dalam menganalisis gambar dan 

mengemukakan pendapatnya, sehingga nantinya akan membangun 

konsep progresif melalui pengalaman langsung dari contoh-contoh 

yang telah meraka pelajari. 

Langkah-langkah pembelajaran examples non examples 

menurut pendapat Suprijono, (2013: 125) adalah : 

a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b) Guru menempelkan gambar dipapan atau ditayangkan melalui 

OHP. 

c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa 

untuk memperhatikan/ menganalisis gambar.  

Upaya Meningkatkan Tanggung..., Linda Riana Sari, FKIP, UMP, 2017 



 
 

 

16 

d) Melalui diskusi kelompok 2-4 orang siswa, hasil diskusi dari 

analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. 

e) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil 

diskusinya. 

f) Mulai dari komentar/ hasil diskusi siswa, guru mulai 

menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

g) Kesimpulan. 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka dapat di 

simpulkan bahwa pembelajaran examples non examples merupakan 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam proses 

pembelajarannya dengan tujuan untuk mempermudah siswa 

memahami materi dengan gambar yang dilihatnya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa pebelitian yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, adalah sebagai berikut menurut penelitian yang 

dilakukan Nolpin Sunggudek, Bonifasius Saneba dan Jamaludin (2014) 

tentang “Meningkatkan Hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui 

Model Pembelajaran Examples Non Examples Kelas V SDN Unu Kecamatan 

Bulagi Selatan”. Terbukti bahwa penggunaan teknik pembelajaran exmples 

non examples telah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan 

penelitian peningkatan hasil belajar siswa untuk siklus I mencapai 53,33 % 

dan siklus II mencapai 93,33 %. Hal ini berarti  pembelajaran dengan model 

examples non examples untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, mengingat kelebihan-kelebihan dari 

examples non examples. 

Hasil penelitian Elvira Yusuf (2013) tentang “Meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui model penggunaan coperative learning tipe examples 
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non examplespada kompetensi melakukan prosedur administrasi (MPA) di 

kelas X ADP-1 SMK Negeri 1 Limboto”. Terbukti bahwa penggunaan teknik 

pembelajaran examples non examples telah dapat meningkatkan prestasi 

siswa. Berdasarkan penelitian peningkatan hasil belajar siswa meningkat dari 

46,67% hasil observasi awal menjadi 56,67% hasil siklus I dan meningkat lagi 

menjadi 83,33% pada siklus II. Hasil pengamatan kegiatan guru yang 

termasuk pada kategori sangat baik dan baik meningkat dari 50% siklus I 

menjadi 87,5% pada siklus II. Hasil pengamatan kegiatan siswa yang 

termasuk pada kategori sangat baik dan baik meningkat  40% siklus I menjadi 

86,66% hasil siklus II. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian dapat meningkatkan prestasi siswa. 

Dapat dilihat adanya peningkatan nilai rata-rata sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 

examples non examples dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Belajar merupakan suatu kegiatan untuk membentuk atau merubah 

tingkah laku. Kegiatan belajar tentunya ada kegiatan belajar dan mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan murid. Perubahan tingkah laku akan terjadi jika 

guru menyiapkan atau merencanakan berbagai pengalaman belajar yang akan 

diberikan pada peserta didik dan pengalaman belajar tersebut harus sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Inovasi pembelajaran mutlak diperlukan untuk mencapai keberhasilan 

belajar. Hal ini dikarenakan inovasi berguna agar transfer ilmu dari guru ke 
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murid lebih mudah. Salah satu usaha inovatif tersebut adalah penggunaan 

model pembelajaran examples non examples dalam proses belajar mengajar 

guna menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk belajar.Berikut ini 

adalah kerangka berpikir yang telah disusun untuk pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran examples non examples. 

Kondisi Awal         Tindakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KondisiAkhir 

Gambar  2.1 Skema Kerangka Berpikir 

1. Tanggung jawab 

siswa masih 

rendah 

2. Prestasi belajar 

pada mata 

pelajaran IPS 

siswa kelas IV 

masih di bawah 

KKM yaitu 60 

 

 

 

Strategi 

Pembelajaran 

Examples 

Non 

Examples 

 

1. Meningkatny

a tanggung 

jawab siswa 

2. Meningkatny

a prestasi 

belajar IPS 

pada siswa 

kelas IV 
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Kerangka berfikir pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

examples non examples diharapkan akan dapat meningkatkan rasa tanggung 

jawab dan prestasi belajar siswa, karena kerangka ini memungkinkan siswa 

untuk mencari tahu materi yang akan dipelajari pada saat sebelum proses 

pembelajaran di kelas. 

 

D. Hipotesis 

Strategi pembelajaran examples non examples dapat meningkatkan 

tanggung jawab siswa di SDN 04 Tegalkamulyan pada materi mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Peningkatan 

prestasi belajar siswa akan dapat ditingkatkan pada materi mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di SDN 04 

Tegalkamulyan. 
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