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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tanggung Jawab 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Menurut Mustari (2011:21) bertanggung jawab adalah “sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan”. Menurut Agus 

(2012:25) tanggung jawab adalah “orang yang bisa melakukan konrol 

internal sekaligus internal bahwa suatu kenyakinan bahwa ia boleh 

mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya adalah 

hasil usahanya sendiri”. 

Menurut Hawari (2012:199) tanggung jawab adalah “perilaku yang 

menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, apakah kita cukup 

bertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunaka sumber 

daya, menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun 

keberanian serta menunnjukan kerjasama”, sedangkan menurut Abdullah 

(2010:90) tanggung jawab adalah “kemampuan seseorang untuk 

menjalankan kewajiban karena dorongan didalam dirinya atau bias disebut 

dengan panggilan jiwa”. 

           Menurut penjelasan dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tanggung jawab adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu 
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atau pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dengan sukarela, berani 

menanggung segala resiko dan segala sesuatunya baik dari perkataan, 

perbuatan dan sikap. 

2. Macam-macam tanggung jawab 

Menurut Mustari (2011:26) macam-macam tanggung jawab antara 

lain : 

a) Tanggung jawab Personal 

Orang yang bertanggung jawab itu sepenuhnya 

tindakan sukarela. Bertanggung jawab adalah disebabkan 

seseorang itu memilih untuk bertindak atau berbicara atau 

mengambil posisi tertentu sehingga ia harus bertanggung 

jawab. 

Ada pun ciri-ciri orang yang bertanggung jawab ialah : 

1. Memilih jalan lurus 

2. Selalu memajukan diri sendiri 

3. Menjaga kehormatan diri 

4. Selalu waspada 

5. Memiliki komitmen pada tugas 

6. Melakukan tugas dengan standar yang baik  

7. Mengakui semua perbuatannya 

8. Menepati janji 

9. Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya 
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b) Tanggung Jawab Moral 

Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada 

pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral 

dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap 

kewajiban-kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk 

diberikan hukuman.  

c) Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dimana 

manusia saling member dan tidak membuat kerugian kepada 

masyarakat yang lain, selain itu tanggung jawab sosial adalah 

tanggung jawab yang merupakan sifat-sifat yang perlu 

dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain. 

3. Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter Nilai Tanggung Jawab 

Indikator mata pelajaran menggambarkan perilaku afektif 

seorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran tertentu. 

Menurut Agus Zaenal Fitri indikator keberhasilan pendidikan 

karakter nilai tanggung jawab dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 
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           Tabel 2.1 Indikator Tanggung Jawab Pada Materi Pesawat Sederhana 

No Indikator 

Aspek 

Afektif 

Kegiatan  

1. 

 

 

 

 

. 

Mengerjakan tugas 

dan pekerjaan 

rumah dengan baik 

Tanggung 

Jawab 

Siswa dapat 

mengerjakan soal-

soal yang diberikan 

guru dengan baik 

2. Bertanggung jawab 

trehadap setiap 

perbuatan 

Siswa dapat melatih 

kemandirian dalam 

berbuat sesuatu tanpa 

rasa takut dalam 

mengerjakan saol 

3. Mengerjakan tugas 

kelompok secara 

bersama- sama 

 

Siswa akan 

mendapatkan nilai 

kerjasama yang baik  
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B. Prestasi Belajar 

       1. Pengertian Belajar 

Menurut Hintzman (Syah, 2004: 90) dalam bukunya The 

Psychology Of Learning and Memory berpendapat “learning is a change 

in organism due to experience which can affect the organism’s behavior”. 

Artinya belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme 

(manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Jadi dalam pandangan 

Hintzman, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru 

dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi organisme. 

Menurut Slameto (2010: 2) belajar ialah “suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Tidak semua perubahan tingkah laku 

diartikan sebagai belajar. Perubahan tingkah laku yang masuk dalam 

pengertian belajar mempunyai ciri-ciri perubahan secara sadar, perubahan 

bersifat kontinu dan fungsional, bersifat positif dan aktif, bukan bersifat 

sementara, mempunyai tujuan dan terarah, dan perubahan mencakup 

seluruh aspek tingkah laku. 

 Skinner (Dimyati, 2009: 9), berpandangan bahwa belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Dalam 

belajar ditemukan adanya hal berikut: 
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a. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pebelajar 

b. Respons si pebelajar 

c. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. Pemerkuat 

terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. 

Menurut Gagne (Dimyati, 2009: 10), belajar merupakan “kegiatan 

yang kompleks”. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang 

memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya 

kapabilitas tersebut adalah dari (1) stimulus yang berasal dari lingkungan, 

dan (2) proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar. Dengan demikian 

belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur 

subjektif dan unsur motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniah, 

sedangkan unsur motoris adalah unsure jasmaniah. Bahwa seseorang 

sedang berpikir dapat dilihat dari raut mukanya, sikapnya dalam 

rohaniahnya tidak bisa dilihat. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah 

aspek.  

Menurut penjelasan dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah berubahnya tingkah laku yang ditimbulkan oleh 

pengalaman seseorang untuk menjadi lebih baik, karena setelah belajar 

orang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai. 
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2. Pengertian prestasi belajar 

Prestasi belajar menurut Hamdani (2011:138) adalah “hasil dari 

pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan 

psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan 

menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan”. Jadi, prestasi 

belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode 

tertentu. Menurut Arifin (2011:12) prestasi belajar berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie, kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi 

prestasi yang berarti hasil usaha. Prestasi belajar merupakan suatu masalah 

yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. 

3.  Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar 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 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. 
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Fungsi prestasi hasil belajar tidak hanya sebagai indikator 

keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator 

kualitas institusi pendidikan. Di samping itu, prestasi belajar juga 

bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sehingga dapat menentukan apakah perlu melakukan 

diagnosis, penempatan, atau bimbingan terhadap peserta didik. Menurut 

Cronbach yang dikutip Arifin (2011:13) kegunaan prestasi belajar 

banyak ragamnya antara lain sebagai umpan balik bagi guru dalam 

mengajar, untuk keperluan diagnostik, untuk keperluan bimbingan dan 

penyuluhan, untuk keperluan eleksi, untuk keperluan penempatan atau 

penjurusan, untuk menentukan isi kurikulum, dan untuk menentukan 

kebijakan sekolah. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi belajar 

Menurut Hamdani (2011:139-145) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor ini 

antara lain sebagai berikut: 

a) Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 
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inteligensi yang normal selalu menunjukan kecakapan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebaya. Kecerdasan yang tinggi 

merupakan factor yang sangat penting bagi anak dalam usaha 

belajar. Tingkat inteligensi sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa. Semakin tinggi inteligensi seorang 

siswa, semakin tinggi juga peluang untuk meraih prestasi yang 

tinggi. 

b) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu 

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

acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan. 

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu kecenderungan 

untuk selalu memerhatikan dan mengingat sesuatu secara terus 

menerus. Minat ini berkaitan erat dengan perasaan, terutama 

perasaan senang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa minat 

terjadi karena perasaan senang pada sesuatu hal. 
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e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan dating. 

Setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing.  

f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 

2) Faktor eksternal 

a) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Adanya rasa aman 

dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menyadari 

bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. 

b) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong 

siswa untuk belajar lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara 

penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat 

pelajaran, dan kurikulum. 
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c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pribadi anak sebab dalam kehidupan sehari-hari 

anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan tempat ia 

berada. Lingkungan membentuk kepribadian anak karena dalam 

pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu menyesuaikan 

dengan kebiasaan lingkungannya. Apabila seorang siswa 

bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin 

belajar, kemungkinan besar hal tersebut akan membawa 

pengaruh pada dirinya sehingga ia akan turut belajar 

sebagaimana temannya. 

5. Cara Menentukan Evaluasi Prestasi Belajar 

Keberhasilan prestasi belajar siswa yang berdimensi 

kognitif dapat diukur  dengan berbagai cara, baik dengan tes 

tertulis, tes lisan, maupun perbuatan. Kunci pokok untuk 

memperoleh ukuran dan data prestasi belajar adalah mengetahui 

garis-garis besar (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan 

dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.Teknik 

evaluasi dilakukan untuk mengetahui prestasi hasil belajar siswa, 

yang berupa teknik tes. Tes itu mengukur apa yang harus dan dapat 

diajarkan pada suatu tingkat tertentu atau bahwa tes itu menyimpan 

suatu standar prestasi dimana siswa harus dan dapat mencapai 

suatu tingkat tertentu. 
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Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur keberhasilan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Tes pada umumnya digunakan untuk 

mengadakan penilaian terhadap intelegensi, kemampuan dan 

kecakapan siswa di sekolah. Tes memiliki berbagai pertanyaan atau 

pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan 

dikerjakan oleh peserta didik. Adapun rancangan kisi-kisi hasil 

yang akan digunakan didalam proses pembelajaran seperti pada 

tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Rancangan Kisi-kisi Prestasi Belajar 

No Indikator Pencapaian Prestasi 

Belajar 

Cara Evaluasi 

1 Mendeskripsikan pengertian 

pesawat sederhana 

- Isian 

- Uraian 

2 Menyebutkan jenis - jenis 

pesawat sederhana. 

- Pilihan Ganda 

- Isian 

3 Membedakan posisi atau 

kedudukan dalam beban 

- Pilihan Ganda 

- Isian 

- Uraian 

4 Mengelompokan jenis - jenis 

pesawat sederhan  

- Pilihan Ganda 

- Uraian 

5 Menyebutkan contoh dari 

masing masing jenis pesawat 

sederhana 

- Pilihan Ganda 

- Isian 

- Uraian 
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C. Ilmu Pengetahuan Alam SD 

1. Pengertian IPA 

Menurut Sri (2007: 9) pada hakikatnya ”IPA dapat dipandang dari 

segi produk, proses dan dari segi pengembangan sikap artinya belajar 

IPA memiliki dimensi proses, dimmensi hasil, dan dimensi 

pengembangan sikap Ilmiah”. Sedangkan menurut (Trianto 2010: 136) 

IPA merupakan “pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang 

berhubungan dengan gejala -gejala kebendaan dan didasarkan terutama 

atas pengamatan dan deduksi yang mempelajari tentang alam semesta, 

benda-benda yang ada di permukaan bumi, didalam perut bumi dan 

diluar angkasa, baik yang diamati panca indra maupun yang tidak diamati 

dengan indra”. 

Menurut Ally (2010: 18) IPA merupakan “ilmu yang sistematis 

dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan yang disusun dengan cara yang 

khusus untuk melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan, 

penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dengan cara saling 

mengaitkan satu dengan yang lainnya”. Menurut H.W. Fowler (Ally 

2010: 18) IPA merupakan “ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang 

berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama 

atas pengamatan dan induksi”. Nokes (Ally 2010: 18) menyatakan bahwa 

IPA adalah “pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metoda khusus”.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPA 

merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengungkap 

gejala-gejala alam semesta beserta isinya dengan menerapkan langkah-

langkah ilmiah serta untuk membentuk kepribadian atau tingkah laku 

siswa sehingga siswa dapat memahami proses IPA dan dapat 

dikembangkan di masyarakat 

2. Tujuan Pembelajaran IPA SD 

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan,  teknologi dan masyarakat 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan  

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 
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IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan.  Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar 

tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Di tingkat SD/MI 

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 

teknologi,  dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar 

untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep 

IPA dan kompetensi  bekerja ilmiah secara bijaksana. 

3. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Trianto (2010:141) secara umum IPA dipahami sebagai 

ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, 

perumusan masalah, penyususnan hipotesis, pengujian hipitesis, penguji 

hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpilan, serta penemuan 

teori dan konsep. Tujuan dari pembelajaran IPA diharapkan dapat 

meberikan antara lain sebagai berikut: 

1) Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan 

konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, 

dan hubungan antara sains dan teknologi. 

3) Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, 

memecahkan masalah dan melakukanobservasi. 

4) Sikap ilmiah, antara lain skeptic, kritis, sensitive, objektif, jujur, 

terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. 

Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab..., Hana Catur Saputri, FKIP UMP, 2013



24 

 

5) Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

6) Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam 

teknologi. 

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa proses belajar 

mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, 

hingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-

konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya 

dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan 

maupun produk pendidikan. 

4. IPA Materi Pesawat Sederhana 

Materi IPA yang disampaikan pada peserta didik yaitu pesawat 

sederhana. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pada 

materi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Standar kompetensi: 

Memahami antara gaya, gerak, dan energy serta fungsinya. 

b. Kompetensi dasar: 

Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih 

mudah dan lebih cepat. 
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c. Indikator : 

1) Mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana misal 

pengungkit, bidang miring, katrol dan roda. 

2) Menggolongkan berbagai alat rumah tangga sebagai pengungkit, 

bidang miring, katrol, dan roda. 

3) Mengidentifikasi kegiatan yang mengGunakan pesawat 

sederhana. 

4) Mendemonrtrasikan cara menggunakan pesawat sederhana. 

Sulistyanto (2008: 109) Semua jenis alat yang digunakan untuk 

memudahkan pekerjaan manusia disebut pesawat. Kesederhanaan dalam 

penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan 

pesawat sederhana. Selain bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, 

pesawat sederhana juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat 

diselesaikan. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi empat jenis. 

a. Tuas 

Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa, tuas 

digolongkan menjadi tiga, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan 

kedua, dan tuas golongan ketiga. 

1) Tuas golongan pertama 

Pada tuas golongan pertama, kedudukan titik tumpu terletak di 

antara beban dan kuasa. Contoh tuas golongan pertama ini di 

antaranya adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan alat 

pencabut paku. 
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2) Tuas golongan kedua 

Pada tuas golongan kedua, posisi beban berada di antara posisi 

kuasa dan titik tumpu. Contoh tuas golongan kedua ini di antaranya 

adalah gerobak beroda satu, alat pemotong kertas, dan alat 

pemecah kemiri, pembuka tutup botol. 

3) Tuas golongan ketiga 

Pada tuas golongan ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu 

dan beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah sekop yang 

biasa digunakan untuk memindahkan pasir. 

b. Bidang miring 

Bidang miring memiliki keuntungan, yaitu dapat memindahkan benda 

ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun 

demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang di 

tempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Prinsip kerja 

bidang miring juga dapat ditemukan pada beberapa perkakas, 

contohnya kampak, pisau, pahat, obeng, dan sekrup. Berbeda dengan 

bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. 

c. Katrol 

Katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, 

kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, 

katrol bebas, dan katrol majemuk. 
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1. Katrol tetap 

Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada 

saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat 

tertentu. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur 

timba adalah contoh katrol tetap. 

 

Gambar 2.1 Katrol tetap (Sulistyanto, 2008: 117) 

2. Katrol bebas 

Pada katrol bebas kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak 

dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya 

ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah, seperti 

tampak pada gambar di bawah.  

 

Gambar 2.2 Katrol bebas (Sulistyanto, 2008: 118) 

Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang 

lainnya ditarik maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita 

temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. 
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3. Katrol majemuk 

Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol 

bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol 

majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali 

dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya 

ditarik maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas 

ke atas. 

 

Gambar 2.3 Katrol majemuk (Sulistyanto, 2008: 118) 

 

4. Roda berporos 

Roda berporos merupakan roda yang di dihubungkan dengan sebuah 

poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan 

salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-

alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan 

bermotor, dan gerinda. 
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D. Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktifisme. Cooperative 

Learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Menurut Isjoni (2011: 

12) dalam Cooperative Learning, belajar belum selesai jika salah satu teman 

dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Menurut Isjoni (2011: 

20) beberapa ciri dari Cooperative Learning adalah: 

1. Setiap anggota memiliki peran 

2. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa 

3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan teman-

teman sekelompoknya 

4. Guru membantu mengembangkan keterampilan - keterampilan 

interpersonal  kelompok 

5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan 

Selanjutnya menurut Jarolimek dan Parker (Isjoni, 2011: 24) 

mengatakan keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif 

adalah: 

1. Saling ketergantungan yang positif 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

5. Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan murid 
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Roger (Huda, 2011: 29) menyatakan “cooperative learning is group 

learning activity organized in such a way that learning is based on the 

socially structured change of information between learners in group in 

which each learner is held accountable for his or her own learning and is 

motivated to increase the learning of others”. (pembelajaran kooperatif 

merupakan aktifitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan 

didorong untuk meningkatkan pembelajaran aggota-anggota yang lain). 

Menurut Sanjaya (2010: 243) pembelajaran mempunyai dua 

komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif (cooperative task) dan 

komponen struktur insentif kooperatif (cooperative incentive structure). 

Tugas koperatif berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota 

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Sedangkan struktur 

insentif kooperatif merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi 

individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. 

Menurut Sanjaya (2010: 248) prosedur  pembelajaran kooperatif 

pada prinsipnya tediri dari empat tahap yaitu: 

1. Penjelasan Materi 

2. Belajar Dalam Kelompok 

3. Penilaian  

4. Pengakuan Tim  
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Slavin, Abrani, dan Chambers (1996) (Sanjaya, 2010: 244) berpendapat 

bahwa belajar melalui kooperatif dapat dijelaskan dari beberapa perspektif, 

yaitu perspektif motivasi, perspektif sosial, perspektif perkembangan 

kognitif, dan perspektif elaborasi kognitif. Perspektif motivasi artinya 

bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap 

anggota kelompok akan saling membantu. Dengan demikian, keberhasilan 

setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompoknya.  

Perspektif sosial artinya bahwa melalui kooperatif setiap siswa akan 

saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua 

anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Perspektif perkembangan 

kognitif artinya bahwa dengan adanya interaksi antara anggota kelompok 

dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berfikir mengolah berbagai 

informasi. Elaborasi kognitif artinya bahwa setiap siswa akan berusaha 

untuk memahami dan menimba informasi utnuk menambah pengetahuan 

kognitifnya. 

 

E. Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

Huda (2011: 132)  menyatakan pembelajaran kooperatif tipe TPS 

merupakan metode yang sederhana, namun sangat bermanfaat ini 

dikembangkan pertama kali oleh Frank Lyman dari university of Maryland. 

Pertama-tama, siswa diminta untuk duduk berpasangan. Kemudian, guru 

mengajukan satu pertanyaan/masalah kepada mereka. Setiap siswa diminta 

untuk berpikir sendiri-sendiri terlebih dahulu tentang jawaban atas pertanyaan 

itu, kemudian mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangan 
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disebelahnya untuk memperoleh satu konsensus yang sekiranya dapat 

mewakili jawaban mereka berdua, kemudian guru meminta setiap pasangan 

untuk menshare, menjelaskan atau menjabarkan hasil konsensus atau jawaban 

yang telah mereka sepakati pada siswa-siswa yang lain diruang kelas. 

Strategi (TPS) atau pola berpikir berpasangan menurut Trianto (2010: 

81), merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Langkah-langkah dari model kooperatif 

tipe TPS adalah sebagai berikut: 

1. Langkah 1: Berpikir (Think) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan siswa diminta menggunakan waktu beberapa menit untuk 

berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan 

bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir. 

2. Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan 

dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau 

menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. 

3. Langkah 3: 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 pasangan ke pasangan dan melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melapor. 

(Trianto, 2010: 81-82) 
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Dengan menggunakan model kooperatif tipe TPS di harapkan tanggung 

jawab dan prestasi siswa pada pembelajaran IPA meningkat. Berikut ini 

rencana pelaksanaan pengajaran IPA yang diberikan kepada peserta didik, 

adalah sebagai berikut: 

Siklus I 

Standar Kompetensi: 

Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

Kompetensi Dasar: 

Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat. 

Indikator: 

1. Menjelaskan pengertian pesawat sederhana. 

2. Menyebutkan  bagian-bagian pengungkit/tuas.  

3. Memberikan contoh setiap jenis pengungkit/tuas.  

4. Menjelaskan pengertian bidang miring.  

5. Menyebutkan contoh pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan 

sehari-hari.  

6. Memahami konsep -konsep penting dalam bidang miring. 

Tujuan pembelajaran: 

1. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat menjelaskan 

pengertian pesawat sederhana. 

2. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat menyebutkan  

bagian-bagian pengungkit/tuas.  
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3. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat memberikan 

contoh setiap jenis pengungkit/tuas.  

4. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat menjelaskan 

pengertian bidang miring.  

5. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS menyebutkan contoh 

pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari.  

6. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat memahami 

konsep-konsep penting dalam bidang miring. 

Siklus II 

Standar Kompetensi: 

Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

Kompetensi Dasar: 

Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat. 

Indikator: 

1. Menjelaskan pengertian katrol.  

2. Menyebutkan jenis-jenis katrol .  

3. Menyebutkan contoh penggunaan katrol pada kehidupan sehari-hari. 

4. Menjelaskan pengertian roda berporos.  

5. Menyebutkan contoh penggunaan roda berporos pada kehidupan sehari-

hari. 
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Tujuan pembelajaran: 

1. Melalui  pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat menjelaskan pengertian 

katrol.  

2. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat menyebutkan  jenis-

jenis katrol.  

3. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat memberikan contoh 

penggunaan katrol pada kehidupan sehari-hari.  

4. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat menjelaskan 

pengertian roda berporos.  

5. Melalui pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa dapat menyebutkan 

contoh penggunaan roda berporos pada kehidupan sehari-hari. 

 

F.    Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elis Puryono (2012) 

dengan judul meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar IPA Melalui 

Model pembelajaranThink Pair Share. Pada Materi Pesawat Sederhana Di 

Kelas V SD N 1 Karanggude. Pada penelitian ini dikatakan telah berhasil 

secara kualitatif dan kuantitatif karena berhasil melakukan peningkatan 

dari siklus I ke siklus II dengan menggunakan model Think Pair Share 

pada proses pembelajaran, hal tersebut dapat diketahui dari: 

1.  Metode Think Pair Share dapat meningkatkan motivasi  belajar IPA, 

terbukti dari rata-rata skor minat siswa pada siklus I sebesar 36,31 

yang termasuk dalam kriteria sedang, kemudian meningkat dalam 

pembelajaran siklus II menjadi 49,04 yang termasuk pada kriteria 

motivasi tinggi. 
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2. Model Think Pair Share dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, 

terbukti dari 26 siswa siswa pada pembelajaran siklus I  yang mencapai 

KKM hanya 7 siswa atau mencapai ketuntasan klasikal sebesar 77%. 

Pada pembelajaran siklus II siswa mencapai KKM sebanyak 26 siswa, 

itu berarti seluruh siswa telah mencapai KKM dengan ketuntasan 

100%. 

 

G.   Kerangka Berpikir 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

tanggung jawab dan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Salah 

satunya adalah dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS . 

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan suatu model pembelajaran yang 

menekankan pada siswa untuk berfikir atau bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain, yaitu dapat berpasangan satu siswa dengan siswa yang lain 

sehingga timbul respon antar siswa. sehingga dalam pembelajaran tersebut 

dapat lebih menyenangkan karena mendapatkan sesuatu yang baru dengan 

berpasangan dengan siswa lain dan bekerja sama sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Metode pembelajaran ini juga menuntut siswa terlibat secara aktif, dan 

juga berfikir sendiri untuk menemukan sebuah jawaban, guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan motivator. Siswa bebas mengeluarkan ide dan 

mengkomunikasikan ide tersebut dengan siswa yang lain. Dalam hal ini 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS akan lebih menyenangkan bagi 

siswa dalam belajar IPA untuk meningkatkan tanggung jawab belajar siswa 

yaitu dengan cara berkelompok. Siswa berusaha mencari dan mengetahui 
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jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. Melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibuat kerangka berpikir 

penelitian pada pembelajaran IPAmelalui pembelajaran kooperatif tipe TPS 

sebagai berikut : 

Masalah     

     

           

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema Kerangka Berpikir 

 

F. Hipotesis Tindakan  

Untuk mengatasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diambil 

hipotesis tindakan berupa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS dapat meningkatkan tanggung jawab dalam belajar terhadap mata 

pelajaran IPA kelas V di SD Negeri 3 Banjarparakan. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

IPA kelas V di SD Negeri 3  Banjarparakan. 

� Kurangnya tanggung 

jawab  siswa dalam 

belajar sehingga siswa 

tidak semangat dalam 

mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru 

� Prestasi dibawah KKM 

yang telah ditentukan 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Tipe TPS 

Tanggung 

jawab dan 

Prestasi Belajar 

Siswa 

Meningkat 

Tindakan Hasil 
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