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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Percaya Diri 

Pembelajaran IPA pada SD Negeri 1 Karanggude khususnya kelas V 

masih belum sepenuhnya menunjukkan rasa percaya diri terhadap pembelajaran 

berlangsung, karena masih takut dalam mengemukakan pendapatnya, belum 

yakin pada diri sendiri terhadap sesuatu hal yang dikerjakan, serta masih kurang 

dalam berkomunikasi dengan baik. Diketahui dengan rasa percaya diri yang 

masih belum muncul pada peserta didik, maka penelitian ini ditekankan agar 

peserta didik lebih aktif dan timbul rasa percaya diri pada pembelajaran IPA 

materi struktur bumi dan matahari. Menurut Mustari (2014: 51) percaya diri 

adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menimbulkan suatu kepercayaan 

diri pada peserta didik, dibutuhkan beberapa indikator kepercayaan diri menurut 

Mustari (2014: 53-57) supaya dapat mendukung terlaksananya pembelajaran 

diantaranya: 

1. Memiliki Keyakinanan 

2. Persamaan Kesempatan 

3. Menghilangkan Inferioritas 

4. Mempertimbangkan pilihan dan keputusan sendiri 

5. Kebebasan melakukan diri sendiri 
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Berdasarkan hal tersebut sikap percaya diri ini yakni yakin akan pada 

kemampuan diri sendiri ketika dalam mengerjakan soal, berani dalam 

mengemukakan pendapatnya ketika pembelajaran berlangsung, serta memiliki 

kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik ketika berdiskusi 

maupun berkelompok. Dalam hal ini untuk mengetahui seberapa besar sikap 

percaya diri peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude pada pembelajaran 

IPA materi struktur bumi dan matahari. Karena kepercayaan diri itu penting yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan peserta didik, maka guru harus memantau 

peserta didik dalam pembelajaran supaya dalam pembelajaran peserta didik dapat 

aktif di kelas. 

Diketahui percaya diri merupakan karakter kepribadian yang penting dan 

harus dimiliki oleh setiap peserta didik, karena sebagai salah satu bekal dalam 

perubahan diri pada paserta didik. Ibrahim E. (2014: 54) menyatakan bahwa rasa 

percaya diri adalah kekuatan mendorong seseorang untuk maju dan berkembang 

serta selalu memperbaiki diri. 

Kejelasan dari rasa percaya diri merupakan kekuatan pendorong bagi 

peserta didik, sehingga dalam pembelajaran guru harus memotivasi supaya dapat 

mendorong peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya diri kelas V dalam 

pembelajaran IPA pada materi struktur bumi dan matahari, karena dengan 

percaya diri merupakan modal belajar yang sangat penting untuk peserta didik. 

Desmita, (2009: 164) menyatakan semakin baik atau positif peserta didik 

seseorang maka akan semakin mudah mencapai keberhasilan. Percaya diri yang 

baik, seseorang akan bersikap optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani 
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sukses dan berani gagal, penuh percaya diri, antusias, merasa dirinya berharga, 

berani menatap tujuan hidup serta bersikap dan berpikir secara positif, sebaliknya 

semakin jelek atau negatif percaya diri, maka akan sulit seseorang untuk berhasil. 

Jadi percaya diri merupakan salah satu ciri sifat kepribadian yang penting. 

Apabila peserta didik yang kepercayaan diri baik, mereka memiliki perasaan 

yang positif terhadap dirinya, punya keyakinan kuat atas dirinya dan punya 

pengetahuan terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya apabila peserta 

didik punya kepercayaan diri rendah akan memiliki perasaan negatif terhadap 

dirinya, dan memiliki keyakinan yang rendah. 

B. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 

Karanggude, masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal, karena dalam 

pembelajaran peserta didik masih belum menguasai materi pelajaran yang 

disampaikan, serta masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran maupun 

dalam menyelesaikan soal. Dengan prestasi belajar yang belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka penelitian akan menekankan suatu 

proses pembelajaran yang memungkinkan bisa meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, diantaranya tanya jawab dan pemberian soal IPA materi struktur 

bumi dan matahari kepada peserta didik. 

Dalam hal ini untuk mengetahui seberapa besar kemauan dalam belajar 

pada peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude pada pelajaran IPA materi 

struktur bumi dan matahari, maka perlu dilakukan suatu evaluasi diantaranya 
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menggunakan soal tes, yang tujuannya untuk mengetahui prestasi belajar yang 

diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Diketahui prestasi belajar merupakan tolak ukur sejauh mana peserta 

didik memahami suatu kegiatan pembelajaran yang telah disampaikan guru 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Sudijono A. (2012: 434) menyatakan 

prestasi belajar merupakan faktor pencapaian atau prestasi sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir, sebab prestasi atau pencapaian 

peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya 

mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah ditentukan 

bagi masing-masing mata pelajaran atau bidang studi. Demikian pula yang 

dikemukakan oleh Arif Gunarso dalam Hamdani (2011: 137) menyatakan bahwa 

prestasi belajar adalah usaha maksimal yang telah dicapai seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan belajar. Pencapaian prestasi belajar tersebut dapat diketahui sejauh mana 

peserta didik telah berhasil mengikuti proses pembelajaran yang guru sampaikan. 

1. Ketuntasan Belajar 

Target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan pada mata 

pelajaran IPA di SD Negeri 1 Karanggude adalah 70, karena KKM ini sebagai 

target yang jelas bagi guru untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. Perangkat yang dibutuhkan pada ketuntasan 

belajar adalah lembar kerja peserta didik yang sudah dikerjakan. Untuk 
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memperjelas proses pembelajaran maka dibutuhkan kriteria ketuntasan belajar 

menurut Suryosubroto (2008: 81) sebagai target pembelajaran antara lain: 

Kriteria ketuntasan belajar antara lain: 

a. Ketuntasan belajar dapat dilihat secara berkelompok maupun secara 

perseorangan. 

b. Secara kelompok, ketuntasan belajar dinyatakan telah dicapai jika sekurang-

kurangnya 80% dari peserta didik dalam kelompok yang bersangkutan telah 

memenuhi kriteria ketuntasan yang belajar perseorangan. 

c. Secara perseorangan, ketuntasan belajar dinyatakan telah terpenuhi jika 

seseorang (peserta didik) telah mencapai taraf penguasaan minimal yang 

ditetapkan bagi setiap unit bahan yang dipelajarinya. 

Dalam hal ini untuk memperjelas target belajar individual maupun 

kelompok pada proses pembelajaran kelas V mata pelajaran IPA tentang struktur 

bumi dan matahari di SD Negeri 1 Karanggude, karena dengan kriteria 

ketuntasan belajar merupakan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar peserta 

didik yang mencirikan penguasaan materi yang diperoleh. Apabila peserta didik 

belum mencapai batas KKM yang ditentukan maka diadakan program remedial. 

Menurut Suryosubroto (2009: 81) menyatakan ketuntasan belajar adalah 

satu filsafat yang mengatakan bahwa dengan sistem pengejaran yang tepat semua 

peserta didik dapat belajar dengan hasil yang baik dari hampir seluruh materi 

pelajaran yang diajarkan di sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ketuntasan belajar adalah semua 

peserta didik sudah menguasai pembelajaran yang diharapkan pada mata 
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pelajaran tertentu. Apabila peserta didik belum mencapai batas ketuntasan yang 

ditetapkan, maka peserta didik diberi remedial kembali dengan cara memberikan 

soal yang sama sampai ketuntasan belajarnya memenuhi KKM. 

C. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kegiatan pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Karanggude tentang materi 

struktur bumi dan matahari, menekankan untuk proses pembelajaran dengan 

model make a match berbasis media video, disampaikan materi pembelajaran 

kemudian dilanjutkan dengan menayangkan sebuah media video pembelajaran 

yang mengenai struktur bumi dan matahari, di lanjutkan untuk saling mencari 

pasangan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Dengan penggunaan media video 

tersebut maka diperlukan perangkat sebuah projector, karena dapat 

menampilkan sebuah tanyangan video mengenai struktur bumi dan matahari, 

selain media video tersebut juga terdapat media kartu yaitu kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban. 

Dalam hal ini untuk mengetahui seberapa besar ilmu yang diperoleh oleh 

peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude dalam pembelajaran IPA materi 

struktur bumi dan matahari, maka perlu dilakukan guru untuk menguji peserta 

didik dengan kartu pertanyaan dan jawaban yang mengenai pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

Dengan demikian pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang 

dilakukan seorang guru kepada peserta didik, agar peserta didik dapat tahu lebih 

banyak tentang keseluruhan yang ada di bumi. Menurut Trianto (2010: 141) 

menyatakan bahwa cakupan yang terdapat dalam IPA meliputi alam semesta 
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keseluruhan, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi 

dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati oleh indera maupun yang tidak 

diamati oleh indera. 

Kegiatan pembelajaran IPA akan mempelajari pengetahuan tentang di 

alam semesta dengan mempelajari berbagai banyak hal yaitu tentang struktur 

bumi dan matahari guna mempelajari memahami, mengamati, dan 

memperdalam ilmu pengetahuan pada peserta didik. 

D. Materi Struktur Bumi dan Matahari 

Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar 

7.3.Mendeskripsikan Struktur Bumi. 

Materi 

Struktur Bumi dan Matahari. 

E. Make A Match Berbasis Media Video 

Proses pembelajaran IPA di SD Negeri 1 Karanggude kelas V masih 

belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Sehingga 

pada penelitian ini diterapkan pembelajaran dengan model pembelajaran make a 

match berbasis media video pada pelajaran IPA materi struktur bumi dan 

matahari di kelas V. Perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut 

adalah sebuah projector. Projector ini berfungsi untuk menampilkan sebuah 

video atau gambar tentang pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 
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Model pembelajaran make a match berbasis media video, nantinya guru 

terlebih dahulu menerangkan materi dan menayangkan video tentang 

pembelajaran struktur bumi dan matahari, guru ingin mengetahui sejauh mana 

mereka bisa menerima suatu pembelajaran yang telah disampaikan dengan 

menggunakan model pembelajaran yaitu make a match (mencari kartu pasangan) 

yang berupa soal pertanyaan dan jawaban kemudian peserta didik mencocokan 

kartu yang telah guru berikan kepada masing-masing peserta didik.  

Make a match memiliki langkah-langkah pembelajaran, menurut Rusman 

(2011: 223) antara lain: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review (satu sisi kartu berupa kartu soal dan sisi 

sebaliknya berupa kartu jawaban). 

b. Setiap peserta didik mendapat satu kartu dan memiliki jawaban atau soal dari 

kartu yang di pegang. 

c. Peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (kartu soal atau kartu jawaban) 

d. Peserta didik dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

Langkah-langkah pembelajaran media video, menurut Hamalik (1986: 106), 

antara lain: 

a. Langkah persiapan guru yaitu mempersiapkan unit pelajaran, mengecek 

perlengkapan peralatan projector dan pengeras suara. 
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b. Langkah persiapan kelas yaitu mengatur mempersiapkan peserta didik dalam 

menghadapi pengajaran video itu, atur posisi tempat duduk yang 

memungkinkan peserta didik dapat memperhatikan video. 

c. Follow-up dan aplikasi yaitu meminta peserta didik mencatat hal-hal penting 

dari video yang telah dipaparkan. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar belajar peserta 

didik kelas V pada pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

make a match berbasis media video, diharapkan video struktur bumi dan 

matahari dapat memperjelas suatu pembelajaran. 

F. Penelitian Yang Relevan 

1. Penerapan model pembelajaran make a match dalam pembelajaran telah 

banyak diteliti, salah satunya yaitu Minatul Maula (2012: Volume 2, Nomor 

2) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe make a match Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas IV SD.” Hasil Peneliti tersebut menunjukan bahwa model make a 

match dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran matematika di 

kelas IV SD. Hasil belajar peserta didik meningkat dari rata-rata 61,67 

menjadi 86,25. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pokok bahasan Mengenal Lambang Bilangan Romawi 

pada peserta didik di kelas IV SD. 
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2. Penggunaan model pembelajaran menggunakan media video dalam 

pembelajaran diteliti oleh Yogi Nurcahyo Dinata tahun 2013 dengan 

penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran Video Tutorial 

Untuk Meningkatkan hasil Belajar Siswa Teknik Gambar Bangunan SMK N 

1 Seyegan Pada Mata Pelajaran Menggambar Dengan Autokad.” Hasil 

peneliti tersebut menunjukan tentang menggunakan media video dapat 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran menggambar dengan autokad 

pada SMK N 1 Seyegan. Aktivitas peserta didik pada SMA N 1 Seyegen 

dalam pembelajaran menggambar dengan autokad menunjukan peningkatan 

hasil belajar dari 81,9 % menjadi 82,3%. 

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada SMA N 1 Seyegen pada mata pelajaran menggambar dengan autokad. 

G. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude pada mata 

pelajaran IPA masih belum menunjukan sikap percaya diri dan prestasi 

belajarnya masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimum pada 

pembelajaran. Sehingga perlu mendapat perhatian dan tindakan yang lebih. 

Peneliti bersama guru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan rasa sikap 

percaya diri peserta didik dan juga prestasi belajar pada pembelajaran IPA guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan salah satu upaya dilakukan yaitu 

menerapkan model pembelajaran make a match berbasis media video, dimana 

model pembelajaran tersebut guru memberikan strategi pembelajaran agar 
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meningkatkan prestasi belajar pada peserta didik. Model pembelajaran ini adalah 

berupa alat peraga kartu-kartu yang berkaitan dengan video pembelajaran yang 

nantinya diputar guru dan diperlihatkan ke peserta didik. 

Dengan demikian diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan sehingga meningkatkan sikap percaya diri dan 

prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA materi struktur bumi.  

Berikut kerangka berpikir penelitian disajikan pada gambar 2.1 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

AKHIR TINDAKAN 
 

Dengan model pembelajaran yang 

diterapkan pada pelajaran IPA materi 

struktur bumi dan matahari, sikap 

percaya diri dan prestasi belajar 

meningkat. 
 

TINDAKAN 
 

Siklus 1 dan 2 
 

Dalam pembelajaran guru 

menggunakan model 

pembelajaran make a match 

berbasis media video. 
 

KONDISI AWAL 
 

Sikap percaya diri masih belum 

terlihat dari peserta didik serta 

prestasi belajar yang masih belum 

memenuhi KKM. 

Guru belum menggunakan model 

pembelajaran make a match berbasis 

media video. 
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H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir, maka dalam penelitian 

tindakan kelas diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Sikap percaya diri peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude, 

Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas pada tahun ajaran 2015/2016 

pada struktur bumi dan matahari dapat ditingkatkan dengan model 

pembelajaran Make A Match Berbasis Media Video. 

2. Prestasi belajar peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude, Kecamatan 

Karanglewas, Kabupaten Banyumas pada tahun ajaran 2015/2016 pada 

struktur bumi dan matahari dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran 

Make A Match Berbasis Media Video. 
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