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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Percaya Diri 

a. Pengertian Percaya Diri 

Percaya diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang 

dimiliki untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan penampilan 

tertentu. Menurut Aunurrahman (2010:184) berpendapat bahwa 

percaya diri yaitu:  

Salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh 

terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. 

Percaya diri yang dimiliki seseorang akan muncul ketika 

melakukan atau terlibat di dalam suatu altivitas tertentu dimana 

pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang 

diinginkannya.  

 

Definisi tersebut di atas sejalan dengan pendapat Mustari (2011: 

62) bahwa percaya diri adalah “keyakinan bahwa seseorang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu”. 

Menurut Purwanto (2010:122) percaya diri adalah the self, yaitu 

individu dapat mengetahui dan merasakan individu itu sendiri. 

Termasuk di dalamnya meliputi penghayatan, anggapan, sikap 

dan perasaan-perasaan, baik yang disadari maupun tidak 

disadari yang ada pada dirinya. 

 

The self yang ada pada tiap-tiap manusia mengandung dua hal 

Pertama, Self picture yakni menghayati tentang perasaan diri sendiri 

yang disadari. Kedua, perasaan dan sikap tentang diri sendiri yang 
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tidak disadari. Diantara keduanya terdapat tingkatan yang terdiri dari, 

benar-benar disadari, agak disadari, kurang disadari, dan tidak disadari. 

Menurut Desmita (2012:164) percaya diri di sekolah adalah 

Konsep diri. Konsep diri yang dimaksud adalah gagasan, 

tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan 

penilaian seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri terdiri atas 

cara melihat diri sendiri sebagai pribadi, cara merasa diri sendiri, 

cara menginginkan diri sendiri menjadi manusia yang 

diharapkan. 

 

Menurut Utsman (2005:31) percaya diri adalah: 

berkaitan dengan perasaan bahagia yang dirasakan oleh anak, 

dan kebahagiaan itu sendiri terletak pada perasaan aman dan 

tenang. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh seseorang dapat 

juga dikategorikan sebagai sehatnya jiwa orang tersebut, yang 

didefinisikan oleh para pakar kejiwaan sebagai keseimbangan 

antara berbagai anggota kejiwaan yang berbeda, disertai dengan 

kemampuan untuk menghadapi berbagai krisis kejiwaan yang 

dihadapi manusia sehari-hari, dan dia mempunyai perasaan 

bahagia yang positif serta perasaan puas. 

 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri 

untuk mengerjakan segala sesuatu. Percaya diri merupakan perasaan 

nyaman melakukan sesuatu sehingga individu merasa aman dan 

tenang. Percaya diri memberikan pengaruh terhadap tingkah laku 

individu dalam membantu untuk mencapai berbagai prestasi, 

keberhasilan dan kesuksesan serta melakukan berbagai hal. 

b. Ciri-ciri Percaya Diri 

Menurut Lina dan Klara (2010:16) ciri-ciri individu yang 

mempunyai rasa percaya diri yang proporsional, antara lain: 

1) Percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, sehingga tidak 

membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan. 
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2) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap menyesuaikan diri demi 

diterima oleh orang lain atau kelompok lain. 

3) Berani menerima dan menanggapi penolakan orang lain serta 

berani menjadi diri sendiri. 

4) Mempunyai pengendalian diri yang baik, dan emosionalnya stabil. 

5) Memiliki internal locus of control yakni, memandang keberhasilan 

atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah 

menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung atau 

mengharapkan bantuan orang lain. 

6) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang 

lain dan situasi di luar dirinya. 

7) Memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga 

ketika itu terwujud, tetap mampu melihat sisi positif diri dan situasi 

yang terjadi. 

 

Berdasarkan uraian di atas tentang ciri-ciri percaya diri maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang percaya diri adalah percaya akan 

kemampuan diriserta berani menjadi diri sendiri dan memandang 

keberhasilan dan kegagalan tergantung dari usaha diri sendiri. 

c. Ciri-ciri Tidak Percaya Diri 

Menurut Lina dan Klara (2010:16) ciri-ciri individu yang  tidak 

mempunyai percaya diri yang proporsional, antara lain: 

1) Berusaha menunjukkan sikap konfirmasi, semata-mata demi 

mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok. 

2) Menyimpan rasa takut atau kekhawatiran terhadap penolakan. 

3) Sulit menerima realita diri, terlebih menerima kekurangan diri dan 

memandang rendah kemampuan diri sendiri, namun di lain pihak 

memasang harapan tidak realistis terhadap diri sendiri. 

4) Pesimis, mudah menilai sesuatu dari sisi negatif. 

5) Takut gagal, sehingga menghindari resiko dan tidak berani 

memasang target untuk berhasil. 

6) Menolak pujian yang ditujukan secara tulus karena menilai rendah 

diri sendiri. 

7) Selalu menempatkan atau memposisikan diri sebagai yang terakhir, 

karena menilai diri sendiri tidak mampu. 

8) Mempunyai external locus of control yakni, mudah menyerah pada 
nasib, sangat tergantung pada keadaan dan pengakuan atau 

penerimaan serta bantuan orang lain. 
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Berdasarkan uraian di atas tentang ciri-ciri tidak percaya diri maka 

dapat disimpulkan bahwa siswa yang kurang percaya diri diselimuti 

kekuatiran, merasa diri tidak mampu dan tergantung pada orang lain. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Percaya Diri 

Menurut Utsman (2005:31-36) faktor-faktor yang mem-

pengaruhi percaya diri anak antara lain sebagai berikut: 

1) Pengalaman anak, berbagai pengalaman yang dilalui seorang anak 

dalam kehidupan mempengaruhi kepribadian anak. 

2) Kurang terpenuhinya kebutuhan moril seperti rasa cinta dan kasih 

sayang. 

3) Kurang terpenuhinya kebutuhan materiil atau fisik anak. 

4) Sifat malu, sifat malu mempunyai pengaruh besar terhadap 

kepribadian anak. 

5) Tidak adanya rasa aman dan tidak ada ketenangan, sikap tidak 

ingin bergaul dengan anak lain dan rasa khawatir. 

 

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi percaya diri maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

anak berpengaruh terhadap terhadap kepribadian anak serta adanya rasa 

aman dan rasa kawatir juga berpengaruh terhadap rasa percaya diri anak. 

e. Dampak Tidak Percaya Diri 

Menurut Utsman (2005:31-35) dampak tidak percaya diri 

diantaranya: 

1) Ketika anak kehilangan rasa percaya diri, maka dia mudah untuk 

terombang-ambing, dan selalu merasa bahwa orang-orang selalu 

mengawasi dan melecehkannya. 

2) Mempunyai perasaan rendah diri, tidak setara dengan yang lain, 

selalu ragu, dan malu. 

3) Tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi manusia. 

4) Mempunyai kecenderungan untuk bersembunyi. 
5) Mengucilkan diri sendiri dari lingkungan. 

6) Mempunyai perasaan bahwa kemampuan dan potensi diri sendiri 

rendah. 
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7) Selalu bergantung pada orang tua, saudara-saudara atau teman. 

8) Mempunyai rasa khawatir akan kegagalan dalam melakukan suatu 

tugas, sekecil apapun tugas itu selalu menghantui. 

Akibatnya selalu lari dari tanggung jawab. 

9) Tidak mampu menghadapi problema yang menghadang hidup. 

10) Langsung mengundurkan diri dari berbagai macam pekerjaan atau 

tugas. 

11) Cara berfikir serta tingkah laku selalu dikontrol oleh imajinasi dan 

fantasinya. 

Berdasarkan uraian di atas tentang dampak tidak percaya diri, 

maka guru sebagai pendidik harus terus berupaya agar peserta didik yang 

percaya dirinya masih rendah perlu terus didorong/diupayakan agar 

percaya diri terus meningkat. 

f. Indikator Percaya Diri 

Indikator percaya diri merupakan suatu hasil yang ada pada diri 

seseorang. Adapun indikator percaya diri dalam pembelajaran, yaitu:  

1) Teliti dalam mengerjakan tugas dan ulangan karena percaya 

dengan kemampuan sendiri. 

2) Senang membantu teman yang belum paham dengan materi 

yang diajarkan. 

3) Berani mengemukakan pendapat. 

4) Merasa tidak takut ketika ditunjuk menjawab di depan kelas. 

5) Tidak menghindari tugas walaupun tugas itu sulit. 

6) Yakin jika belajar dengan rajin maka saya akan mendapatkan 

nilai bagus. 

7) Tidak suka meniru gaya orang lain. 

8) Tidak suka bergantung pada teman. 

9) Berusaha memperjuangkan cita-cita diri. 
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10) Berani tampil sendiri di depan kelas. 

11) Rajin mengerjakan tugas sekolah atau PR. 

12) Memilih belajar sendiri di rumah dari pada belajar kelompok 

dengan teman tetapi tidak terarah. 

13) Senang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

14) Siap mengerjakan sendiri ketika ulangan. 

15) Selalu belajar di rumah walaupun  tidak ada ulangan. 

g. Percaya Diri dalam Pembelajaran  

Menurut Montesori (Desmita, 2012:22) pembagian fase-fase 

perkembangan anak mempunyai arti biologis, sebab perkembangan itu 

adalah melaksanakan kodrat alam dengan asas pokok, yaitu asas 

kebutuhan vital (masa peka) dan asas kesibukan sendiri. Fase-fase 

perkembangan itu diantaranya: 

1) Periode I, umur 0-7 tahun, yaitu periode penangkapan dan 

pengenalan dunia luar dengan panca indra. 

2) Periode II, umur 7-12 tahun, yaitu periode abstrak dimana anak 

mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik-buruk dan mulai 

timbul insan kamil. 

3) Periode III, umur 12-18 tahun, yaitu periode penemuan diri dan 

kepekaan sosial. 

4) Periode IV, umur 18 tahun ke atas, yaitu periode pendidikan 

perguruan tinggi. 

 

Setiap individu memiliki percaya diri yang berbeda-beda, 

terpengaruh dari beberapa faktor dan fase perkembangannya. Usia rata-

rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 atau 7 tahun, ini 

menunjukkan bahwa fase perkembangan anak pada periode II yaitu 
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periode abstrak, pada fase ini anak mulai menilai perbuatan manusia 

atas dasar baik-buruk dan mulai timbul perasaan sebagai insan kamil. 

Pada usia 6 atau 7 tahun adalah merupakan masa anak masuk 

sekolah, anak masuk dalam fase perkembangan periode abstrak, yaitu 

anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik-buruk. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka percaya diri bisa mulai 

ditanamkan guru pada awal siswa mengenal proses pembelajaran. 

Guru selain sebagai fasilitator untuk memfasilitasi siswa untuk 

menjadi percaya diri harus juga bisa membimbing siswa agar nantinya 

sikap percaya diri dapat tertanam dalam diri peserta didik. 

Pada pembelajaran percaya diri sangatlah penting bagi peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa harus dituntut 

memiliki percaya diri di dalam pembelajaran agar proses pembelajaran 

dapat aktif dan efektif, tanpa percaya diri pembelajaran akan tampak 

kaku dan monoton sehingga materi yang diajarkan tidak berkembang. 

Masalah-masalah atau kekurangan dalam proses pembelajaran tidak 

akan terungkap sebab siswa tidak ada yang berani bertanya serta 

mengemukakan pendapat. 

Pembelajaran yang memiliki percaya diri adalah pembelajaran 

yang aktif yaitu siswa tidak malu untuk bertanya serta mengemukakan 

pendapat, dengan keaktifan siswa maka guru dapat mengetahui tingkat 

kemampuan siswa dalam menangkap materi yang telah diberikan. 

Guru bisa cepat mengetahui kekurangan pembelajarannya sehingga 
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bisa melakukan evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran yang akan 

datang. 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang 

dalam dunia pendidikan. Slameto (2010:2) menyatakan bahwa 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. Berhasil atau gagalnya kegiatan 

pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar sangat bergantung pada 

pelaksanaan pembelajaran yang dialami oleh siswa di sekolah maupun 

di lingkungan masyarakat. Syah (2011: 63) menjelaskan pengertian 

belajar adalah “kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya 

perubahan tingkah laku atau kebiasaan melalui pengalaman yang 

dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik 

secara jasmaniah maupun rohaniah yang menghasilkan perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan. 
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b. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan perubahan belajar yang ditunjukkan dalam bentuk nilai. 

Menurut Arifin (2013:12) prestasi belajar sebagai “indikator kualitas 

dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik”. Definisi 

tersebut sejalan dengan pendapat Hamdani (2010: 138-139) bahwa 

prestasi belajar merupakan “tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa 

dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang 

diperoleh dalam proses belajar mengajar”. Prestasi belajar seseorang 

merupakan tingkat keberhasilan dalam mempelajari materi pelajaran 

yang dinyatakan dalam bentuk nilai setelah mengikuti proses belajar 

mengajar.  

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang diperoleh seseorang dari suatu kegiatan yang 

dilakukan sebagai bukti keberhasilan setelah melaksanakan usaha-

usaha belajar. Usaha tersebut berupa kemampuan seseorang mengikuti 

proses pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

yang nantinya dapat meningkatkan kualitas belajar dan mutu 

pendidikan di sekolah. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Menurut Slameto (2010:54) faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Faktor Intern 
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Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, yaitu: 

a) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah meliputi: Faktor Kesehatan dan  cacat tubuh. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis meliputi: Intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

c) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan meliputi: kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (psikis). 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: 

a) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga 

b) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup: metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. 
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c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Faktor masyarakat meliputi: kegiatan 

siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan 

bentuk kehidupan masyarakat. 

Menurut Arifin (2013: 12-13) prestasi belajar mempunyai beberapa 

fungsi diantaranya: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai tendensi 

keingintahuan dan merupakan kebutuhan umum manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong peserta didik dalam meningkatkan ilmu dan 

teknologi dan berperan sebagai umpan balik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak 

didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi didik di masyarakat. Asmsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didik diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran. 

 

Prestasi belajar di sekolah salah satunya diukur 

menggunakan tes prestasi belajar, dari hasil tes prestasi belajar ini 

merupakan salah satu informasi yang penting guna mengambil 

keputusan pendidikan. Tes prestasi yang layak tentu dapat 
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diperoleh apabila penyusunannya didasari prinsip-prinsip 

pengukuran yang berlaku, sehingga menjadi saran yang positif 

dalam meningkatkan proses belajar mengajar. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Think Pair Share 

Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share memiliki 

prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu 

lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu satu 

sama lain. Pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Kurniasih Imas 

dan Berlin Sani (2015: 58), menyatakan bahwa Think-Pair-Share 

merupakan cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. 

Menurut Lie (2008:57), Think Pair Share adalah pembelajaran 

yang memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan 

bekerjasama dengan orang lain. Keunggulan dari pendekatan 

pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. 

Pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah suatu pembelajaran yang 

melatih keberanian siswa untuk berbicara di depan umum dan 

menanggapinya. Pembelajaran kooperatif tipe TPS secara langsung 
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menanamkan konsep karakter percaya diri dan prestasi belajar kepada 

siswa. 

b. Kelebihan dan Kekurangan 

1) Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Menurut Kurniasih Imas dan Berlin Sani (2015: 58),  kelebihan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu: 

a) Memberikan kesempatan yang banyak kepada siswa untuk 

berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. 

b) Dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

c) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing 

anggota kelompok. 

d) Adanya kemudahan interaksi sesama siswa. 

e) Lebih mudah dan cepat membentuk kelompoknya. 

f) Antara sesama siswa dapat belajar dari siswa lain serta saling 

menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan 

di depan kelas. 

g) Siswa dapat mengembangkan ketrampilan berfikir dan 

menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta 

bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. 

h) Pemecahan masalah dapat dilakukan secara langsung, dan siswa 

dapat memahami suatu materi secara berkelompok dan saling 

membantu antara satu dengan lainnya, membuat kesimpulan 
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(diskusi) serta mempresentasikan di depan kelas sebagai salah 

satu langkah evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

i) Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena 

secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk 

memikirkan materi yang diajarkan. 

j) Siswa akan terlatih untuk membuat konsep pemecahan masalah. 

k) Keaktifan siswa akan meningkat, karena kelompok yang 

dibentuk tidak gemuk, dan masing-masing siswa dapat dengan 

leluasa mengeluarkan pendapat mereka. 

l) Siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang mereka 

dapatkan menyebar pada setiap anak. 

m) Memudahkan guru dalam memantau siswa pada proses 

pembelajaran. 

n) Pelaksanaan model pembelajaran ini menuntut siswa 

menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas atau 

permasalahan yang diberikan oleh guru di awal pertemuan 

sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi dengan 

baik sebelum guru menyampaikannya pada pertemuan 

selanjutnya. 
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o) Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap pertemuan selain 

untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

juga dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada 

setiap pertemuan. 

p) Proses pembelajaran akan dinamis, karena konsep pembelajaran 

ini juga menuntut siswa untuk aktif mencari permasalahan dan 

menemukan jawabannya. 

q) Dengan pembelajaran TPS ini dapat diminimalisir peran sentral 

guru, sebab semua siswa akan terlibat dengan permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

r) Hasil belajar lebih mendalam, karena model pembelajaran TPS 

siswa dapat diidentifikasi secara bertahap materi yang diberikan, 

sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang diperoleh siswa 

dapat lebih optimal. 

s) Meningkatkan sistem kerjasama dalam tim, sehingga siswa 

dituntut untuk dapat belajar berempati, menerima pendapat 

orang lain, atau mengakui secara sportif jika pendapatnya tidak 

diterima. 

2) Kelemahan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam proses 

pembelajaran juga mempunyai kekurangan yaitu: 

a) Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai 

aktivitas. 
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b) Membutuhkan perhatian khusus dalam menggunakan ruangan 

kelas. 

c) Peralihan dari seluruh kelas kekelompok kecil dapat menyita 

waktu pengajaran yang berharga. 

d) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 

e) Lebih sedikit ide yang muncul. 

f) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah. 

g) Menggantungkan pada pasangan. 

h) Jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan 

kelompok, karena ada satu siswa tidak mempunyai pasangan. 

i) Ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dengan 

pelaksanaannya. 

j) Metode pembelajaran TPS belum banyak diterapkan di sekolah. 

k) Sangat memerlukan kemampuan dan ketrampilan guru, waktu 

pembelajaran berlangsung guru melakukan intervensi secara 

maksimal. 

l) Menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan 

yang sesuai dengan tarafberfikir anak. 

m) Mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara 

mendengarkan ceramah diganti dengan belajar berfikir 

memecahkan masalah secarakelompok, hal ini merupakan 

kesulitan sendiri bagi siswa. 
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n) Sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan 

siswanya rendah dan waktu yang terbatas. 

o) Jumlah kelompok yang terbentuk banyak. 

p) Sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan percaya diri, 

saling mengganggu antar siswa karena siswa baru tahu metode 

TPS. 

Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan 

pendekatan kooperatif tipe TPS, guru harus dapat memanfaatkan 

kelebihannya sebagai peluang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dan meminimalkan kendala dari kelemahan pendekatan tersebut. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share diharapkan dapat mengatasi 

kendala-kendala pembelajaran seperti kurang percaya diri dan 

tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Sehingga kendala dalam 

mengajar dapat teratasi, karena pendekatan ini dapat melatih siswa 

untuk berani mengemukakan pendapat dan melatih siswa untuk 

berbicara di depan umum. Strategi ini, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk aktif di dalam pembelajaran. 

c. Tahap-tahap Penggunaan Model Kooperatif Tipe TPS 

Menurut Kurniasih Imas dan Berlin Sani (2015: 62),  teknis 

pelaksanaan model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

mempunyai tahap-tahap pelaksanaan antara lain sebagai berikut: 

1) Tahap pertama : Berfikir (Thinking) 
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Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan suatu 

pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, dan 

siswa diminta menggunakan waktu beberapa menit untuk berfikir 

sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan 

bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berfikir. 

2). Tahap kedua : Berpasangan (Pairing) 

Tahap ini guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan, 

beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk 

mendiskusikan yang telah mereka peroleh. Diharapkan diskusi ini 

dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya 

melalui intersubjektif dengan pasangannya. Interaksi selama waktu 

yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan 

yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberikan waktu 

tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasang. 

3) Tahap ketiga : Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk 

berbagi keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini 

efektif untuk berkeliling ruangan dari satu pasang ke pasangan dan 

melanjutkan sampai sekitar sebagai pasangan mendapat 

kesempatan untuk melapor. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi 

tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian pengetahuan 

secara integratif. Siswa dapat menemukan struktur dari 
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pengetahuan yang terjadi. Siswa dapat menemukan struktur dari 

pengetahuan yang dipelajari. 

 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial, disingkat IPS merupakan nama 

mata pelajaran yang diberikan untuk jenjang tingkat sekolah dasar dan 

menengah. Dalam Dokumen Permendiknas (Sapriya, 2011:194) 

dikemukakan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Menurut Trianto (2010:171) Ilmu Pengetahuan Sosial 

merupakan integritas dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Ilmu 

Pengetahuan Sosial ini mengkaji hubungannya manusia dengan 

lingkungan masyarakat. 

 

Sedangkan menurut Sumantri (Sapriya, 2011:11) pendidikan IPS 

adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-

masalah yang terdapat di masyarakat atau sosial dan memiliki cakupan 

yang luas. 

b. Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dilatarbelakangi dengan 

pertimbangan bahwa di masa yang akan datang peserta didik akan 

Upaya Meningkatkan Percaya..., Prasasdya Dipa Arsrian, FKIP, UMP, 2017



 

 

 

29 

menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, kemampuan dalam memasuki kehidupan masyarakat 

yang dinamis. 

Menurut Trianto (2010:176) tujuan pembelajaran IPS adalah 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa 

dirinya sendiri, maupun yang menimpa masyarakat. 

Menurut Sapriya, 2011:194) mata pelajaran IPS memiliki tujuan 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan komunikasi, bekerjasama, dan berkomitmen 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan 

global. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD yaitu siswa 

dapat mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

di lingkungan masyarakat, siswa dapat berfikir logis dan kritis 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang ada di lingkungan 
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masyarakat serta memiliki kemampuan bersosialisasi dan 

bekerjasama dalam hubungan kemasyarakatan. 

 

B. Materi dalam Penelitian 

   Standar Kompetensi : 1.Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala nasional pada masa 

Hindu, Budha dan Islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku bangsa serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 

   Kompetensi Dasar   : 1.5 Mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi  

                                                 di Indonesia. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Goel (dalam Febri Antoro 2016:8) dalam jurnalnya yang berjudul   

A Comparative study of Self Confidence of Single Child and Child With 

Sibling, mengatakan bahwa: 

Self Confidence is essentially an attitude which allows us to have a 

positive and realistic of ourselves and our abilities. It is characterized 

by personal attributtes such as assertiveness, optimism, enthusiasm, 

effection, pride, independence, trust, the ability to handle criticism and 

emotional maturity. 

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa percaya diri pada dasarnya 

adalah sikap yang memungkinkan kita untuk memiliki persepsi positif dan 

realistis tentang diri kita dan kemampuan kita. Hal ini ditandai dengan sikap 

pribadi seperti ketegasan, optimisme, semangat, kasih sayang, harga diri, 
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kemandirian, kepercayaan, kemampuan, untuk menangani kritikdan 

kematangan emosional. 

Ningrum (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Active Learning Terhadap Hasil Belajar Kewirausahaan Siswa Kelas X 

Semester Genap SMK Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2014/2015 

berdasarkan hasil observasi belajar siswa kelas X di SMK Kartikatama Metro 

nilai hasil belajar siswa masih rendah dibawah KKM (75) dengan jumlah 

siswa yang tuntas adalah 37,5 % atau 9 siswa dan jumlah siswa yang 

belumtuntas 62,5 % atau 15 siswa. Setelah melakukan penelitian dengan 

menerapkan model pembelajaran Active Learning ada pengaruh positif yaitu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dari analisis data bahwa siswa yang 

dinyatakan tuntas dengan KKM (75) sebanyak 58,33 % atau 14 siswa dan 

yang belum tuntas sebanyak 41,67 % atau 10 siswa. Dapat dikatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran Active Learning dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Umiatin (2010) yang diambil dari jurnal dengan judul “Penerapan Think 

Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas V SD N Segaran 03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang” hasilnya 

adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan 

pembelajaran kooperatif Tipe TPS untuk pembelajaran IPS siswa kelas V SD 

N Segaran 03 dengan kompetensi dasar keanekaragaman suku bangsa dan 

budaya Indonesia dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya perolehan skor aktivitas siswa selama pembelajaran IPS 
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dengan menerapkan model think pair share. Pada hasil pre test siswa rata-rata 

adalah 48,2 atau 48,2%, siklus I mengalami peningkatan yaitu menjadi 69,8 

atau 69,8% dan siklus II terus mengalami peningkatan menjadi 81,8 atau 

81,8%. Hasil belajar siswa dikatakan naik 12% persiklus, sedangkan untuk 

aktivitas siswa menunjukkan adanya peningkatan dari 11,56 menjadi 12,88 di 

siklus II. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mei Afianti tahun 2012       

yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS pada Materi Pecahan di kelas VA SD Negeri 

Mandiranca, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas yang terdiri dan dua 

siklus dengan subyek penelitian sejumlah 23 siswa. 

Hasil penelitian ini diperoleh nilai rata-rata untuk hasil belajar aspek      

kognitif siklus I sebesar 55,65 (21,73%), aspek afektif nilai rata-rata 224,5     

(48,80%), aspek psikomotor diperoleh nila rata-rata sebesar 273 (75,18%).      

Untuk hasil belajar aspek kognitif pada siklus II diperoleh nilai rata-rata      

sebesar 86,36 (100%), aspek afektif diperoleh niali rata-rata sebesar 336      

(75%), sedangkan aspek psikomotor diperoleh nilai rata-rata sebesar 283      

(80,39%). Kesimpulannya bahwa Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS pada      

pembelajaran Matematika di kelas VA SD Negeri Mandiranca, Kecamatan 

Kebasen, Kabupaten Banyumas dapat      meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar IPS. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui dan menganalisis lebih 
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lanjut tentang upaya materi mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di 

Indonesia di kelas V melalui pendekatan kooperatif tipe TPS di SD Negeri 2 

Candinata Kecamatan Kutasari. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat dibuat pemikiran sebagai 

berikut: 

1. Pada kondisi awal sebelum menerapkan pendekatan kooperatif tipe TPS 

pembelajaran IPS di SD Negeri 2 Candinata Kecamatan Kutasari peserta 

didik kurang percaya diri dan prestasi belajar IPS rendah khususnya materi  

Mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.       

2. Pembelajaran IPS hendaknya menarik dan tidak membosankan sehingga 

dapat meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar siswa khususnya dalam 

materi Mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia 

3. Percaya diri dalam belajar ini akan mengantarkan siswa untuk dapat berani 

mengemukakan pendapat terutama bertanya mengenai materi yang belum 

diketahui siswa tanpa guru menyuruhnya, selain itu juga melatih siswa 

untuk berani berbicara di depan umum. Oleh karena itu secara tidak 

langsung percaya diri belajar dapat menimbulkan rasa mantap dan yakin 

bagi siswa pada setiap kegiatan belajar yang dilakukan, sedangkan Guru 

menjadi lebih sedikit mudah untuk mengarahkan belajar siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Pembelajaran IPS hendaknya 
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menarik dan tidak membosankan sehingga dapat meningkatkan percaya diri 

dan prestasi belajar siswa khususnya dalam materi mengenal jenis-jenis 

usaha kegiatan ekonomi di Indonesia 

Diperlukan sebuah pembelajaran yang tepat agar pembelajaran IPS 

menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Pembelajaran yang digunakan 

tentunya tidak hanya menuntut siswa untuk mendengar penjelasan materi 

guru, tetapi pembelajaran ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, seperti menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi, dan berbicara di depan umum, sehingga 

dapat menumbuhkan percaya diri dan prestasi belajar siswa. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan kooperatif tipe TPS. Pembelajaran ini diharapkan 

dapat menjembatani interaksi guru dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi 

terarah dan tidak terpusat pada guru semata. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatan 

percaya diri peserta didik kelas V SD Negeri 2 Candinata Kecamatan 

Kutasari Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017 materi 

Mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.  

2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatan 

prestasi belajar IPS peserta didik kelas V SD Negeri 2 Candinata 

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017 

materi Mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. 
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