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BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah suatu hasil dari usaha yang dicapai 

seseorang dari kegiatan belajar. Menurut Arifin (2011: 12) kata “prestasi” 

berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie, kemudian dalam bahasa 

Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi 

belajar” (achievement) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, 

sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak siswa. Kata 

prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain 

dalam kesenian, olahraga, dan pendidikan, khususnya pembelajaran. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2014:189) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan 

belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Fungsi utama prestasi belajar (achievement) menurut Arifin 

(2011:12) antara lain : 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 
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c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

d. 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. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan, karena siswalah yang 

diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan suatu proses dan prestasi adalah hasil 

dari proses kegiatan belajar. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator dari 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Belajar merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu, namun 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto 

(2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, 

tetapi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. 

a. Faktor intern 

1) Faktor jasmaniah 

a) Faktor kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik maka kesehatan 

badannya harus tetap dijaga dengan cara istirahat, tidur, 
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makan, olahraga, rekreasi dan ibadah dengan teratur. Jika 

seseorang kesehatan badannya terganggu maka dapat 

menurunkan konsentrasi dalam belajar. 

b) Cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. 

Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini 

terjadi, hendaknya siswa belajar pada lembaga khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau 

mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

2) Faktor psikologis 

Terdapat ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kelelahan. 

3) Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat 

psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. 
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b. Faktor ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. 

1) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 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. 

3) Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 

siswa dalam masyarakat, kegiatan siswa dalam masyarakat, masa 

media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar yaitu aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi 

perbedaan hasil pembelajaran antara satu individu dan individu lainnya. 

Pengaruh yang ditimbulkan antarfaktor saling berkaitan, sehingga perlu 
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perhatian terhadap keadaan siswa baik fisik, psikis, maupun lingkungan 

sekitar siswa. Keterkaitan antar faktor tersebut dapat memberikan dampak 

positif dan negatif kepada siswa. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara 

orang tua, sekolah, dan masyarakat agar siswa dapat belajar dengan baik 

3. Peduli Sosial 

Kepedulian adalah sifat yang membuat pelakunya merasakan yang 

dirasakan orang lain, mengetahui rasanya jadi orang lain, kadang 

ditunjukkan dengan tindakan memberi atau terlibat dengan orang lain 

tersebut. Menurut Mu’in (2011: 232) kepedulian bukan hanya mendorong 

tindakan memberi atau menyumbangkan sesuatu yang dibutuhkan atau 

berguna bagi orang lain, melainkan juga akan memunculkan tindakan 

melibatkan diri dan terjun langsung untuk melakukan tindakan. 

Istilah yang mirip dengan peduli adalah solidaritas. Solidaritas 

merupakan integrasi atau tingkat integrasi, yaitu ditunjukkan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan orang lain mengacu pada ikatan 

sosial. Menurut Mu’in (2011: 232) solidaritas muncul dari perasaan bahwa 

orang lain atau kelompok lain adalah bagian dari kita dan ketika siswa 

merasa susah kita merasa harus berbagi dengan siswa. Peduli sosial dapat 

dirasakan oleh semua orang, baik oleh seseorang ataupun oleh kelompok. 

Menurut Gerungan (2004: 161-162) suatu sikap sosial dinyatakan dengan 

cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap 

sosial menyebabkan terjadinya cara tingkah laku yang dinyatakan 

berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya sikap sosial 
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dinyatakan tidak hanya oleh seseorang, tetapi juga oleh orang lain yang 

sekelompok. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

peduli sosial merupakan suatu sifat seseorang yang dapat merasakan yang 

dirasakan orang lain, sehingga membuat seseorang tersebut selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain yang sedang membutuhkan. Sikap tidak 

dibawa oleh seseorang sejak lahir, namun sikap dibentuk. 

Sikap peduli sosial dapat dibentuk oleh seseorang melalui beberapa 

indikator. Indikator peduli sosial menurut Daryanto,dkk (2013: 142) ada 

dua indikator, yaitu indikator sekolah dan indikator kelas. Indikator 

sekolah antara lain memfasilitasi kegiatan bersifat sosial, melakukan aksi 

sosial, menyediakan fasilitas untuk menyumbang. Sedangkan indikator 

kelas antara lain berempati kepada sesama teman kelas, membangun 

kerukunan antar warga kelas, melakukan aksi sosial. Keterkaitan nilai dan 

indikator untuk sekolah dasar dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 indikator peduli sosial di sekolah dasar 
Nilai INDIKATOR 

Peduli sosial : 

Sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain 

dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

1-3 4-6 

Membagi makanan dengan 

teman. 

 

Mengunjungi rumah yatim 

dan jompo 

Berterima kasih kepada 

petugas kebersihan sekolah. 

 

 

Menghormati petugas-

petugas sekolah 

Meminjamkan alat kepada 

teman yang tidak 

membawa atau tidak punya. 

 

 

Membantu teman yang 

sedang memerlukan 

bantuan. 

Mengumpulkan uang dan 

barang untuk koran 

bencana alam. 

Menyumbang darah untuk 

PMI. 

(Sumber: Kemendikbud 2010:39) 
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Bedasarkan beberapa indikator di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa indikator sikap peduli sosial ada dua, yaitu indikator sekolah dan 

indikator kelas. Indikator kelas diantaranya membangun kerukunan warga 

kelas, menolong sesama teman yang membutuhkan, dan melakukan suatu 

kegiatan sosial. Keterkaitan nilai dan indikator juga dibedakan untuk kelas 

rendah dan kelas tinggi. Indikator untuk kelas 1-3 yaitu membagi makanan 

pada teman, berterima kasih kepada petugas kebersihan sekolah, 

meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau tidak punya, 

dan mengumpulkan uang dan barang untuk korban bencana alam. 

Indikator untuk kelas 4-5 yaitu mengunjungi rumah yatim dan orang 

jompo, mengormati petugas-petugas sekolah, membantu teman yang 

sedang memerlukan bantuan, dan menyumbang darah untuk PMI. 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (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. Menurut Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan 

Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan ilmu yang mengajarkan tentang ilmu sosial yang 

melibatkan tingkah laku dan kebutuhan manusia. 

Ilmu Pengetahuan Sosial membentuk karakter manusia yang 

bersifat sosial. Menurut Somantri dalam Sapriya (2011: 11) Ilmu 
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Pengetahuan Sosial adalah seleksi dari disiplin ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Ketidakpedulian ternyata dihilangkan oleh sistem yang membentuk 

karakter manusia. 

Beberapa definisi Ilmu Pengetahuan Sosial di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial melibatkan tingkah laku seseorang 

dan kebutuhan manusia dan mengembangkan kemampuan siswa agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat.  

b. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Tujuan dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah 

untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil setiap mengatasi 

masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat (Trianto, 2010: 176). 

Secara umum mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan. Menurut Trianto (2010: 176) tujuan pembelajaran IPS  

sebagai berikut : 
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1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai 

sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu 

menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial 

yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-

masalah sosial. 

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah 

yang berkembang di masyarakat. 

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

sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya 

mampu mengambil tindakan yang tepat. 

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar survive yang kemudian 

bertanggung jawab membangun masyarakat. 

6) Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral 

7) Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak 

bersifat menghakimi 

8) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam 

kehidupannya dan mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada 

setiap persoalan yang dihadapinya. 

9) Menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaan atau 

penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang 

diberikan. 

 

Pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

IPS adalah untuk memberi bekal kemampuan dasar pada siswa di 

lingkungan dasar sekitarnya sesuai dengan bakat, minat, kemauan, 

yang dimilikinya tanpa adanya paksaan.  

c. Materi pembelajaran masalah-masalah sosial di lingkungan setempat 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk jenjang SD/MI 

kelas IV semester II adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 SK dan KD IPS Kelas IV SD Semester II 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 
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1) Pengertian masalah sosial 

Setiap hari manusia menghadapi masalah, misalnya lupa 

mengerjakan PR, dijauhi oleh teman-teman, kesulitan mengerjakan 

ujian, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan contoh dari masalah 

pribadi, yang muncul dan dirasakan oleh individu itu sendiri. Berbeda 

dengan masalah sosial. Masalah pribadi dapat dipecahkan oleh orang 

bersangkutan, lain halnya dengan masalah sosial. Masalah sosial harus 

dipecahkan atau diatasi secara bersama-sama. Seorang warga tidak 

bisa menyelesaikan seorang diri ketika di lingkungannya sering terjadi 

kasus pencurian. Masalah ini hanya dapat diselesaikan secara bersama 

semua warga masyarakat. Semua warga harus mendukung upaya 

penyelesaian tersebut. Ronda malam di lingkungan merupakan contoh 

keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial. 

2) Mengenal masalah-masalah sosial di lingkungan setempat 

a) Masalah sosial bidang kesehatan 

b) Masalah sosial bidang ekonomi 

c) Masalah sosial bidang lingkungan 

5. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

PBL adalah model pembelajaran yang menawarkan kebebasan 

siswa dalam proses pembelajaran dan melatih siswa untuk berpikir 

kritis. Menurut Hamruni (dalam Suyadi, 2013:129) PBL adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu 

masalah, tetapi untuk menyelesaikan suatu masalah itu siswa 
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memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. 

Menurut Tan dalam Rusman (2010: 229) menyatakan bahwa problem 

based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi 

dalam pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa 

betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim 

yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, 

menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara 

berkesinambungan.  

Rumusan yang diungkapkan oleh Kelson dalam Amir (2009: 

21) PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam 

kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa 

mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat siswa mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta 

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya 

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah 

atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan 

kehidupan sehari-hari. Menurut Arends (2007:45) PBL fokusnya tidak 

banyak pada yang sedang dikerjakan siswa (perilaku siswa), tetapi 

pada yang siswa pikirkan (kognisi) siswa selama siswa 

mengerjakannya. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah yang ada dalam dunia nyata dan dipusatkan 

pada keterampilan menyelesaikan suatu masalah dan belajar berpikir 

kritis serta memperoleh pengetahuan dari materi pelajaran. Model 
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tersebut menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, dan 

melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. 

b. Ciri-ciri Problem Based Learning 

Problem based learning (PBL) mempunyai ciri utama yang 

membedakannya dengan model pembelajaran lain. Menurut Suyadi 

(2013: 131), ada tiga ciri utama problem based learning, antara lain : 

1) Problem based learning merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran. Artinya, PBL terdiri dari sejumlah rangkaian 

kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa tidak hanya 

sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi 

yang diberikan. Tetapi berpikir, berkomunikasi, mencari dan 

mengolah data dan menyimpulkannya. 

2) Aktivitas pembelajaran diorientasikan pada penyelesaian masalah. 

Problem based learning menempatkan masalah sebagai kata kunci 

dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa adanya masalah maka 

tidak mungkin adanya proses pembelajaran berbasis masalah. 

3) Pemecahan masalah tidak dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan metode ilmiah 

adalah proses berpikir dedukatif dan induktif. Proses berpikir ini 

dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis dalam 

pengertian berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan 

tertentu, sedangkan empiris dalam pengertian proses penyelesaian 

masalah didasarkan pada data dan fakta yang dapat diukur.  

c. Langkah-langkah Problem Based Learning 
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Terdapat langkah-langkah dalam proses pembelajaran 

menggunakan model problem based learning. Menurut Arends (2008: 

57) mengemukakan bahwa langkah-langkah problem based learning 

adalah sebagai berikut : 

1) Fase 1 (memberikan orientasi tentang permasalahannya pada 

siswa) 

Guru membahas tujuan pelajaran, mendeskripsikan berbagai 

kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa untuk terlibat 

dalam kegiatan mengatasi masalah. 

2) Fase 2 (mengorganisasikan siswa untuk meneliti) 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahannya. 

3) Fase 3 (membantu investigas mandiri dan kelompok) 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi. 

4) Fase 4 (mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan 

exhibit) 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

artefak-artefak yang tepat, seperti laporan, rekaman, video, dan 

model-model, dan membantu siswa untuk menyampaikannya paa 

orang lain. 

5) Fase 5 (menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi-masalah) 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses yang siswa gunakan. 

 

d. Manfaat Model Problem Based Learning 

Problem based learning salah satu model pembelajaran yang 

tepat untuk mengajarkan IPS karena mempunyai beberapa manfaat. 

Amir (2009: 27) menjelaskan bahwa model pembelajaran problem 

based learning mempunyai beberapa manfaat yang disajikan sebagai 

berikut: 

1) Menjadi lebih ingat dan meningkat pemahamannya atas materi 

ajar. 

2) Meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan 

3) Mendorong untuk berpikir 

Peningkatan Prestasi Belajar..., Dina Fitri Afiana, FKIP, UMP, 2016



 

 
 

 
 

20 

4) Membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial 

5) Membangun kecakapan belajar (life-long learning skills) 

6) Memotivasi pemelajar 

 

6. Media Video 

a. Pengertian Media 

Media pembelajaran merupakan penyampaian pesan dari 

beberapa sumber saluran ke penerima pesan. Media pembelajaran 

merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian dari 

keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. 

Menurut Sadiman dkk (2008: 6) menjelaskan bahwa kata media 

berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.  

Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran 

yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa. 

Menurut Sanjaya ( 2012: 57)  media adalah perantara dari sumber 

informasi ke penerima informasi, contohnya video, televisi, komputer, 

dan lain sebagainya. Dalam menggunakan media pembelajaran guru 

harus memperhatikan prinsip penggunaan media. Hal ini dilakukan 

agar media yang digunakan tidak hanya sesuai dengan kondisi siswa, 

tapi juga dengan kemampuan guru dalam membawakan pelajaran 

menggunakan media.  

Prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran 

menurut Sanjaya (2012: 75) : 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa 

belajar dalam upaya memahami materi pelajaran 

2) Media yang akan digunakan harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 
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3) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pelajaran 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan 

kondisi siswa 

5) Media yang digunakan harus memperhatikan efektifitas dan 

efisiensi 

6) Media yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan guru 

dalam mengoperasikannya 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

media adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk memberikan informasi, materi pelajaran kepada 

siswa agar mudah dipahami oleh siswa dalam materi pelajaran 

tersebut. 

b. Pengertian Video 

Video adalah sistem gambar hidup atau gambar bergerak yang 

saling berurutan. Menurut Sadiman (2008:  282) mengungkapkan 

bahwa video dalam penggunaannya sebagai peralatan pemain ulang 

(play back) dari suatu program. Video dalam durasi beberapa menit 

menyediakan fleksibilitas maksimum bagi guru dan meningkatkan 

pembelajaran secara spesifikasi terkait dengan kebutuhan siswa. 

Kemudian dipertegas bahwa video tersedia untuk hampir semua jenis 

topik untuk seluruh jenis penalar di seluruh ranah pengajaran kognitif, 

afektif, kemampuan motorik, dan interpersonal (Smaldino dkk, 2011: 

404). 

Berdasarkan pengertian media dan video, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media video adalah sebuah alat peraga yang berupa 

media audio-visual untuk memperjelas materi yang sedang 
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dibahas.Video tersedia untuk hampir semua jenis topik de seluruh 

ranah pengajaran kognitif, afektif dan psikomotor. 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian tentang penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dalam pembelajaran telah dilakukan. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa model PBL cukup efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa, seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Walida,dkk (2015) tentang “Pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik pada materi cuaca 

kelas III Sekolah Dasar” yang merupakan jenis penelitian eksperimen di 

SD di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model PBL 

berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar siswa kelas III yang 

merupakan subyek dalam penelitian ini. 

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Diantari,dkk (2014) tentang 

“Pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning berbasis 

Hypnoteaching terhadap hasil belajar mataematika siswa kelas V SD” 

yang dilaksanakan pada siswa kelas V di Kuta Utara. Penelitian 

eksperimen ini membuktikan bahwa penerapan model PBL berpengaruh 

terhadap meningkatnya hasil belajar matematika siswa. 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini karena menerapkan PBL 

dalam pembelajaran, namun hal yang membedakan adalah penelitian ini 

menggunakan pendekatan PTK. 
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C. Kerangka pikir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV A SD Negeri 2 

belum digunakanya alat peraga dalam pembelajaran berdampak pada 

kemampuan siswa menerima pengetahuan. Alat peraga membantu guru dalam 

menyampaikan dan mendukung materi yang diajarkan. Sehingga siswa kurang 

memahami jika tidak didukung oleh alat peraga. Disamping itu, guru juga 

menjelaskan rendahnya prestasi belajar juga dipengaruhi karena kurang 

pedulinya siswa terhadap pelajaran IPS sendiri. Siswa seringkali ketika diberi 

tugas belum optimal dalam mengerjakan tugas tersebut. Ketika belajar, siswa 

belum sepenuhnya serius mengikuti pelajaran sehingga prestasi siswa belum 

mmenuhi KKM. Dari perolehan nilai rata-rata kelas hasil pretest yaitu 57,5 

atau hanya 37,5% siswa memperoleh nilai di atas KKM yang telah ditentukan 

yaitu 70. Terkait dengan permasalahan IPS di kelas IV A disamping prestasi 

belum memuaskan, peduli sosial siswa juga masih rendah. Terbukti ketika 

guru kesulitan membawa sesuatu, siswa hanya melihat. Ketika teman 

membutuhkan bolpoint, siswa yang membawa bolpoint lebih dari satu tidak 

meminjamkan dan lebih memilih menyimpan bolpoint miliknya sendiri. Siswa 

kurang menjaga fasilitas sekolah terbukti siswa mencoret tembok kamar 

mandi. Siswa juga lebih memilih pulang ketika dijadwalkan untuk piket kelas, 

hal ini diakui siswa karena siswa malas untuk menyapu ruangan kelas dan 

siswa masih membuang sampah sembarangan. 
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Adapun skema kerangka pikir dapat digambarkan pada gambar 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir dalam Pelaksanaan Tindakan 

 

D. Hipotesis Tindakan 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning media 

video dapat meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS di SD 

Negeri 2 Cilongok. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning media 

video dapat meningkatkan sikap peduli sosial dan prestasi belajar dalam 

pembelajaran IPS di SD Negeri 2 Cilongok. 

-Prestasi belajar siswa rendah 

-Sikap peduli sosial rendah 

-Guru belum banyak 

memanfaatkan metode 

belajar yang inovatif 

Kondisi awal 

Pembelajaran menggunakan 

model Problem Based 

Learning 

Tindakan  

Siklus 1 

Siklus 2 

Prestasi belajar dan sikap 

peduli sosial meningkat 
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