
5 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar terdiri dari dua kata yaitu prestasi dan belajar. 

Menurut Arifin (2013: 12), kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie yang dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil 

usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya)(Depdiknas, 2007: 910). Berdasarkan pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan suatu hasil dari usaha yang 

telah dilakukan seseorang sehingga memperoleh suatu hal yang bisa 

dibanggakan. 

Menurut Burton (Aunurrahman, 2011: 35), pengertian belajar 

adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi 

antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya. 

Menurut Sagala (2012: 30), menjelaskan bahwa belajar adalah suatu 

upaya penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui proses 

interaksi antara individu dan lingkungan yang terjadi sebagai hasil atau 

akibat dari pengalaman dan mendahului perilaku. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas disimpulkan bahwa belajar merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang untuk mengubah suatu hal menjadi lebih baik. Jadi, 
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prestasi belajar adalah hasil dari usaha yang dilakukan secara sadar 

sehingga menjadi lebih baik dan bisa dibanggakan. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Terkadang orang yang memiliki prestasi tinggi lebih dihormati 

daripada orang yang tidak berprestasi karena prestasi yang tinggi akan 

mengangkat derajat seseorang sehingga menjadi terpandang. Meskipun 

demikian, masih banyak orang yang tidak peduli dengan prestasi. Banyak 

orang beranggapan bahwa prestasi itu tidak penting karena dengan 

prestasi belum tentu memiliki banyak teman. Menurut Arifin (2013: 12-

13), prestasi belajar penting untuk dijelaskan karena memiliki beberapa 

fungsi utama, diantaranya: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuas 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 bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan berperan sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu intitusi 

pendidikan.  
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5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. 

Untuk meraih prestasi belajar yang maksimal tentunya harus 

memiliki strategi dasar dalam belajar, berikut ini strategi belajar mengajar 

menurut Djamarah, S (2010:5). Ada empat strategi dasar dalam belajar 

mengajar yang meliputi hal-hal berikut: 

1) Mengidentifikasi secara menetapkan klasifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang 

diharapkan. 

2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang didapatkan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri sendiri. 

Guru perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, seperti yang dijelaskan dalam Ahmadi dan 
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Supriyono (2004: 138-139) yang menyebutkan bahwa faktor internal 

terdiri dari: 

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan ataupun yang 

diperoleh. Yang termasuk dalam faktor ini adalah penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

terdiri atas: 

a) Faktor intelektif, meliputi faktor potensial (kecerdasan dan bakat), 

faktor kecakapan nyata (prestasi yang telah dimiliki). 

b) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

penyesuaian. 

3) Faktor kecakapan fisik maupun psikis, yang tergolong faktor eksternal 

adalah: 

a) Faktor sosial yang terdiri atas, lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan kelompok. 

b) Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

dan iklim. 

4) Faktor lingkungan spiritual dan keamanan. Faktor-faktor tersebut 

saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dalam 

mencapai prestasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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seseorang dalam belajar terdiri dari tiga macam, yaitu: faktor stimulus 

belajar, metode belajar, dan faktor individual. 

Seseorang yang memiliki bakat dan kecerdasan karena faktor 

bawaan lahir berkesempatan lebih besar untuk berprestasi, karena mereka 

tidak memerlukan usaha keras untuk mendapatkan suatu prestasi. Berbeda 

dengan seseorang yang tidak memiliki bakat dan kecerdasan karena 

bawaan, mereka akan lebih berjuang untuk mendapatkan prestasi yang 

baik. 

2. Model Pembelajaran Bamboo Dancing 

a. Pengertian Model Bamboo Dancing 

Dilihat dari namanya, model bamboo dancing dikenal dengan 

sebutan tari bambu. Model pembelajaran bamboo dancing/tari bambu 

dijelaskan dalam Aris Shoimin, (2014: 31) yaitu model pembelajaran 

yang bertujuan agar siswa saling berbagi informasi bersama-sama dengan 

pasangan yang berbeda dalam waktu singkat secara teratur. Disebut tari 

bambu bukan berarti bambu itu menari, namun pembelajaran yang 

dilakukan yaitu bertukar informasi dengan saling berjajar dan 

berhadapan, lalu bergeser searah jarum jam hingga masing-masing 

pasangan berganti. Gerakan saling bergeser inilah yang menyerupai 

pohon bambu yang menari-nari. 

Pembelajaran model ini akan mengharuskan siswa untuk berperan 

aktif dalam kegiatan berbicara yaitu saling mengungkapkan pendapat 
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antarsiswa. Siswa akan terlatih untuk berbicara dengan sesama teman 

sehingga kemampuan mengungkapkan pendapat akan meningkat. 

b. Langkah-langkah Pembelajaran Model Bamboo Dancing 

Pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila dilakukan sesuai 

langkah-langkah yang ada. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-

langkah yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam buku Aris shoimin, 

(2014: 31-33) pembelajaran melalui moden bamboo dancing dilakukan 

dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut: 

1) Pengenalan topik  

Guru bisa menuliskan topik pembelajaran di papan tulis, atau 

mengadakan tanya jawab tentang apa yang siswa ketahui terkait 

materi yang diajarkan. Kegiatan bertukar pikiran ini dimaksudkan 

untuk mengaktifkan kembali struktur kognitif siswa supaya siap 

menghadapi pelajaran yang baru. 

2) Pembagian kelompok  

Guru membagi siswa kedalam dua kelompok besar. Siswa 

kelas V Bukhari di MI Muhammadiyah Madureso berjumlah 24 

siswa. Guru membagi siswa ke dalam dua kelompok besar yaitu 

setiap kelompok berjumlah 12 siswa. Tiap kelompok besar dibagi 

lagi menjadi dua kelompok kecil yaitu tiap kelompok berjumlah 

6siswa.Tiap kelompok kecil berjajar berhadapan untuk bertukar 

informasi. 
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3) Diskusi/bertukar informasi 

Setelah kelompok kecil terbentuk, siswa saling berjajar 

berhadapan untuk berdiskusi/bertukar informasi. Guru membimbing 

siswa dan memberikan kartu yang berisi informasi berupa pokok 

materi. Siswa bertukar informasi dengan pasangannya, lalu bergeser 

searah jarum jam. Dengan cara ini tiap siswa mendapatkan pasangan 

baru dan saling bertukar informasi yang berbeda, demikian 

seterusnya. Pergerakan searah jarum jam mulai berhenti ketika siswa 

kembali ke tempat asalnya. 

4) Presentasi  

Hasil diskusi di tiap kelompok besar kemudian 

dipresentasikan kepada seluruh siswa. Guru memfasilitasi terjadinya 

dialog interaktif, tanya jawab, dan sebagainya. Kegiatan ini 

dimaksudkan agar pengetahuan hasil diskusi tiap kelompok besar 

dapat diobjektifkan dan menjadi pengetahuan bersama seluruh kelas. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Bamboo Dancing 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Sama halnya dengan model pembelajaran bamboo dancing 

yang memiliki beberapa kelebihan seperti dijelaskan dalam Aris 

Shoimin, (2014: 33) diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Siswa dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan sesama 

teman dalam proses pembelajaran. Setiap siswa akan bergantian 
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dalam bertukar informasi sehingga mereka mendapatkan materi yang 

berbeda-beda. 

2) Meningkatkan kecerdasan sosial dalam hal kerjasama diantara siswa. 

3) Meningkatkan toleransi antara sesama siswa. 

Sedangkan kekurangan model pembelajaran ini adalah: 

1) Kelompok belajarnya terlalu gemuk sehingga mengakibatkan siswa 

kurang kondusif dalam belajar. 

2) Siswa lebih banyak bermain daripada belajar. 

3) Memerlukan waktu yang cukup lama. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Dasar 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di sekolah dasar (SD/MI). IPS untuk jenjang 

SD/MI lebih banyak mempelajari tentang sejaran Indonesia yang bersifat 

umum, sementara pembahasan lebih terperinci dijelaskan pada jenjang 

lebih lanjut yaitu jenjang SMP dan SMA. 

Menurut Trianto, (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, 

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

Sementara Sapriya, (2008: 160) menjelaskan bahwa IPS 

berdasarkan Kurikulum Tingkan Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 adalah 

pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

IPS di sekolah dasar merupakan kumpulan berbagai bidang ilmu sosial 

yang disatukan dalam suatu kajian materi dan materi tersebut masih 

bersifat sederhana. Dengan mempelajari IPS siswa akan diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, 

mencintai lingkungan alam, dan cinta damai. 

b. Tujuan Mata Pelajaran IPS 

Tujuan pendidikan IPS dijelaskan dalam Sapriya, (2008: 161) yaitu 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan sosial. 

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 berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetensi dalam masyarakat majemuk, di tingkat lokal, nasional, 

dan global. 

Pembelajaran IPS dilaksanakan dengan tujuan supaya menciptakan 

siswa-siswa yang mampu bersosialisasi, mampu memecahkan masalah 

dengan berpikir kritis, mampu bekerjasama dan berkompetensi dengan 

masyarakat luas. 
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c. Materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

Materi mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

merupakan materi pada mata pelajaran IPS SD kelas V. Materi tersebut 

terdapat pada Standar Kompetensi 2.Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, dengan Kompetensi Dasar 2.4 Menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Indikator yang terdapat pada materi memperjuangkan kemerdekaan 

antara lain: 1) menyebutkan dan menceritakan beberapa pertempuran 

dalam mempertahankan kemerdekaan, 2) menyebutkan usaha-usaha 

diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa untuk 

mempertahankan kemerdekaan, 3) menyebutkan tokoh-tokoh penting 

dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, 4) menampilkan 

perilaku menghargai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pokok 

bahasan dari materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah 

sebagai berikut: 

Ada dua bentuk perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, 

yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik 

dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi 

dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan 

lewat perudingan-perundingan. 
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Pertemuan pertama siklus I membahas mengenai materi 

pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Sedangkan 

pertemuan kedua membahas mengenai materi pertempuran Medan Area 

dan Bandung Lautan Api, serta pertempuran lain di berbagai daerah di 

Indonesia. 

Pertemuan ketiga membahas tentang usaha perdamaian dan agresi 

militer Belanda seperti perjanjian Linggajati, Agresi Militer Belanda I, 

perjanjian Renville dan Agresi Militer Belanda II. Sedangkan pertemuan 

keempat membahas mengenai usaha diplomasi dan pengakuan kedaulatan 

seperti perjanjian Rum-Royen, Konferensi Meja Bundar, Pengakuan 

Kedaulatan, dan menghargai jasa tokoh perjuangan dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Ada beberapa pahlawan yang dapat kita 

teladani perjuangan mereka dalam merpertahankan kemerdekaan, 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Ir. Soekarno, merupakan bapak proklamasi. 

b) Muhammad Hatta, merupakan delegasi Indonesia yang handal. 

c) Jenderal Soedirman, merupakan panglima divisi Banyumas. 

d) Bung Tomo, merupakan pengobar semangat rakyat Surabaya. 

e) Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian telah dilaksanakan terkait penerapan model bamboo 

dancing dalam pembelajaran, diantaranya: 

1. Ardiati, dkk, (2014), berjudul Pengaruh penggunaan tipe bamboo dancing 

dengan hasil pembelajaran IPS di kelas V. Bentuk penelitian quasi 

experimental designdenganpopulasi berjumlah 57 siswa dengan sampel siswa 

kelas VA berjumlah 29 dan kelas VB berjumlah 28 siswa. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model bamboo dancing 

terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas V dimana hasil 

belajar siswa yang tidak menggunakan model bamboo dancing memiliki nilai 

rata-rata sebesar 51,07, sedangkan nilai rata-rata siswa yang menggunakan 

model bamboo dancing yaitu 70,17.  

2. Tri Wahyuni dan Suciati Sudarisman, (2008),tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing dan tipe Number Heads 

Togetherdalam pembelajaran biologi. Metode penelitian adalah quasi 

eksperimen dengan sampel penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Tangen. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan  model  

pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT  pada  pembelajaran  biologi  khususnya  

pada materi  ciri-ciri  makhluk  hidup  berpengaruh  lebih  baik  terhadap  

hasil  belajar  peserta  didik  (75,32) dibandingkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing (68,38). 
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

penggunaan model pembelajaran bamboo dancing dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa menjadi meningkat. Peningkatan ini terjadi pada beberapa mata 

pelajaran, seperti IPS dan biologi. Yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian yang dilakukan. Pada penelitian 

sebelumnya, penelitian berjenis eksperimen yaitu untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan model bamboo dancing terhadap hasil belajar siswa, sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti berjenis penelitian tindakan kelas. Pada 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan, peneliti menerapkan model bamboo 

dancing untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan di kelas V MI Muhammadiyah Madureso. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan siswa kelas V Bukhari MI Muhammadiyah Madureso dalam 

memahami materi IPS masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil ulangan 

harian yang rendah, yaitu dari 24 siswa, hanya 8 siswa yang mencapai KKM yaitu 

65. Melihat kondisi tersebut perlu adanya inovasi dalam pembelajaran IPS. 

Dengan model bamboo dancing, siswa belajar dengan saling berbagi informasi 

dengan pasangan yang selalu berganti, sehingga siswa mendapatkan informasi 

yang banyak dan berbeda. Siswa dilatih untuk bekerjasama dalam kelompok 

sehingga pembelajaran berjalan dengan baik.  

Melihat karakteristik yang dimiliki model bamboo dancing maka 

dilakukan tindakan untuk menerapkan model tersebut dalam pembelajaran IPS 
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kelas V, dengan harapan dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. Selain 

itu, guru akan bertambah pengetahuan mengenai model pembelajaran.  

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

KONDISI AWAL   PROSES   HASIL 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

jika menggunakan model bamboo dancing pada pembelajaran IPS maka prestasi 

belajar siswa pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di kelas V 

Bukhari MI Muhammadiyah Madureso dapat meningkat. 
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