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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Teori 

1.  Prestasi Belajar  

a.  Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang telah 

dicapai oleh siswa berdasarkan nilai-nilai yang diambil dari ulangan 

harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. 

Prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang 

siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik 

di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir 

semester didalam buki laporan yang disebut rapor (Thaib, 2013: 387). 

Suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seorang siswa 

dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 

dicapainya juga dapat dikatakan sebagai prestasi belajar.  

b.  Fungsi Prestasi Belajar 

Ada banyak hal yang menjadi fungsi dari prestasi belajar 

siswa, menurut (Arifin, 2009: 12) adalah sebagai berikut : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas pengetahuan yang 

telah dikuasai siswa.  

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 
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3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi sebagai inovasi 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. 

c.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

1)  Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri seseorang. Faktor internal yang mempengaruhi 

belajar menurut Dalyono (2010: 55) adalah  : 

a) Kesehatan 

Kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Jika siswa memiliki kondisi 

kesehatan yang baik dan memungkinkan melaksanakan 

suatu proses pembelajaran jika kondisi kesehatan siswa 

kurang baik maka juga akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. 

b) Intelegensi 

Siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang baik 

umumnya mudah belajar dan hasilnya juga tergolong baik 

berbeda dengan siswa yang intelegensinya kurang 
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cenderung mengalami kesulitan dalam belajar sehingga 

prestasi belajarnya kurang baik. 

c) Minat dan Motivasi 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 

prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang 

akan menghasilkan prestasi yang kurang baik. Motivasi 

juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Motivasi 

yang diberikan oleh guru berpengaruh terhadap semangat 

siswa dalam belajar. 

d) Cara Belajar 

Cara belajar juga mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Cara belajar yang tepat tentunya akan menghasilkan 

kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar menurut 

Dalyono (2010: 59) adalah :  

a) Keluarga 

Keluarga juga sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa di sekolah. Contohnya, pada kondisi keluarga 

yang baik seperti orang tua yang berkecukupan dan orang 

tua tersebut memberikan perhatian terhadap anakanya 

berbeda dengan kondisi keluarga yang kurang baik seperti 
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keadaan ekonomi orang tua yang kurang dan perhatian 

orang tua yang kurang terhadap anaknya. 

b) Sekolah 

Keadaan sekolah turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, model mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan 

fasilitas atau perlengkapan di sekolah itu turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar anak dalam belajar.  

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi 

belajar. Bila di sekitar tempat tinggal keadaan 

masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, 

terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan 

moralnya baik, hal ini akan mendorong anak untuk giat 

belajar. Apabila tinggal di lingkungan yang banyak anak-

anak nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan 

mengurangi semangat belajar atau dapat dikatakan tidak 

menunjang sehingga motivasi belajar kurang. 

d) Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal sangat penting 

dalam mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, 

bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim 

dan sebagainya.  
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2.  Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut 

menjadi tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu (Purwanto, 2007: 71). 

Motivasi dijadikan sebagai daya penggerak atau pendorong yang 

timbul atau muncul dalam siswa untuk melaksanakan suatu kegiatan 

pembelajaran. Daya penggerak atau pendorong yang timbul tersebut 

dapat berasal dari diri siswa itu sendiri maupun dari luar.  

b. Elemen Penting dalam Motivasi 

Mc. Donald dalam buku (Sardiman 2007: 74) menjelaskan 

bahwa elemen penting dalam motivasi meliputi:  

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri setiap individu manusia. Pemberian motivasi pada siswa 

dapat merubah semangat belajar siswa yang awalnya masih 

kurang menjadi lebih bersemangat.  

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa ―feeling”, afeksi 

seseorang. Motivasi tersebut menyangkut emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku manusia.  

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi akan 

dirangsang karena adanya suatu tujuan berarti sama dengan 

motivasi diberikan kepada guru dengan tujuan agar siswa 
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bersemangat dalam belajar.  Guru memberikan motivasi yang 

dapat merangsang perasaan atau rasa siswa agar tumbuh 

semangat dalam belajar.  

3. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

Ilmu Pengethuan Sosial (IPS) merupakan integrasi berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hokum dan budaya (Susanto, 2014: 6). 

Pembelajaran IPS di SD mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu 

sosial untuk membentuk subyek didik menjadi warga negara yang 

baik. Tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mengarahkan 

terhadap suatu proses pembentukan potensi siswa agar mampu terjun 

ke dalam masyarakat sosial, sehingga memiliki peran dalam 

masyarakat.  

Pendidikan IPS  diharapkan dapat membentuk suatu pribadi 

siswa yang perduli terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat saat 

ini. Hakikat pendidikan IPS hendaknya dikembangkan berdasarkan 

realita kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan siswa, sehingga 

dengan ini akan dapat membina warga Negara yang baik yang 

mampu memahami secara kritis kehidupan sosial disekitarnya, serta 

mampu secara aktif berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan, baik 

di masyarakatnya, negara maupun dunia. Sedangkan menurut 

Somantri, (Susanto, 2014: 89) IPS merupakan suatu program 
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pendidikan dan bukan merupakan subdisiplin ilmu tersendiri, 

sehingga tidak akan ditemukan baik dalam momenklatur filsafat 

ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social-science), maupun ilmu 

pendidikan. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

di SD yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Memuat materi 

geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Melalui mata pelajaran 

IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. 

Penekanan aspek kognitif dalam pembelajaran IPS di SD 

adalah hanya sebatas pengetahuan/ingatan/ hafalan, pemahaman, dan 

penerapan. Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam 

jenjang pendidikan. Konsep pengetahuan meliputi menyebutkan, 

menunjukkan, mengingat kembali, menyebutkan definisi, memilih 

dan menyatakan. Pemahaman meliputi, menerjemahkan, 

menginterpretasi, dan mengekstrapolasi. Pada aspek penerapan siswa 

dituntut dapat menerapkan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam kehidupan sehari-

hari.  
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b. Dimensi Pembelajaran IPS SD 

Dimensi pembelajaran IPS di SD menurut Susanto (2014: 13) 

yaitu: 

1) Pengembangan kemampuan berpikir siswa 

Pengembangan kemampuan berpikir siswa merupakan 

pengembangan kemampuan yang terdapat dalam diri siswa itu 

sendiri dalam berpikir tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah-

masalah kemasyarakatan. Pengembangan kemampuan berpikir 

siswa dalam bidang studi IPS yang paling penting adalah 

menumbuhkan berpikir kreatif dan inovatif. 

2) Pengembangan nilai dan etika sosial  

Nilai dan etika adalah ilmu mengenai tingkah laku 

manusia dengan berbagai ketentuan yang diterapkan. Nilai dan 

etika juga segala bentuk cara berpikir siswa mengenai perilaku 

manusia mengenai pandangan baik buruknya.  

3) Pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial 

Dimensi yang selanjutnya adalah pengembangan 

tanggung jawab dan partisipasi sosial. Sesuai pembelajaran IPS 

yaitu membentuk siswa menjadi warga negara yang baik yaitu 

yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. 

c.  Tujuan Pembelajaran IPS di SD 

Tujuan pembelajaran IPS di SD menurut Susanto (2014 : 33) 

yaitu : 
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1) Memperoleh gambaran tentang suatu daerah atau lingkungannya 

sendiri. Siswa dapat memperoleh gambaran tentang keberadaan 

daerahnya dan mengetahui kondisi lingkungannya.  

2) Mendapatkan informasi mengenai tentang suatu lingkungan 

yang mencakup wilayah seluruh Indonesia. Siswa tidak hanya 

mengetahui daerah disekitarnya saja namun juga daerah atau 

wilayah yang ada di Indonesia. 

3) Siswa dapat mengetahui atau memperoleh pengetahuan 

menganai penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam adat 

dan budaya. 

4) Meningkatkatnya kesadaran dan wawasan kebangsaan siswa. 

5) Mengetahui tentang berbagai kebutuhan hidup. 

6) Mampu merasakan sebuah kemajuan teknologi yang sedang 

berkembang. 

7) Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain 

sebagai makhluk sosial yang berbudaya. 

 

d. Materi Perjuangan Melawan Penjajah  

1. Jatuhnya Daerah-Daerah di Wilayah Nusantara ke dalam 

Kekuasaan   

    Pemerintah Belanda 

            Sebelum dijajah bangsa asing , Indonesia terdiri atas beberapa 

kerajaan yang merdeka. Diantara kerajaan-kerajaan itu ada yang 

kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara , seperti kerajaan Sriwijaya dan 

Majapahit. Kekayaan hasil alam Indonesia berupa rempah-rempah 

menarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Seperti Portugis, 

Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. 
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Portugis merupakan bangsa asing yang pertama masuk ke Indonesia . 

Mereka mendarat di kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah pada 

tahun 1511 dan akhirnya menguasai perdagangan di Pulau tersebut. Tak 

lama kemudian Bangsa Spanyol juga datang ke Maluku pada tahun 1521. 

            Tahun 1596 , Belanda datang ke Indonesia , dipimpin oleh 

Cornelis de Houtman. Mendarat di Kepulauan Banten, Jawa Barat. 

Mereka ingin menguasai perdagangan di tanah air kita. Kemudian 

Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang disebut VOC 

(Vereenigde Oost Indische Compagnie) atau Perserikatan Dagang Hindia 

Timur. Dari Banten, Belanda terus berusaha untuk meluaskan 

kekuasaannya sehingga berhasil menguasai Nusantara. Dengan cara 

menghasut dan memfitnah , bangsa Belanda dengan mudah berhasil 

mewujudkan keinginannya untuk menguasai wilayah Nusantara. Politik 

adu domba dijalankan oleh Belanda dengan memanfaatkan para raja dan 

pembantu dekat raja , sehingga terjadi konflik diantara mereka. Mereka 

juga tergiur dengan iming-iming harta dari kaum penjajah, tanpa 

menyadari bahwa kedatangan mereka tersebut akan menyengsarakan 

rakyatnya. 

 

            2. Sistem Kerja Paksa dan Penarikan Pajak Yang 

Memberatkan Rakyat 

            Kerja paksa pada masa penjajahan Belanda disebut Kerja Rodi. 

Rakyat Indonesia dipaksa bekerja Untuk membuat jalan raya dari Anyer 

sampai Panarukan tanpa mendapatkan upah. Proyek pembangunan jalan 

sepanjang 1000 km yang terbentang dari ujung Jawa Barat sampai Jawa 

Timur itu dipimpin oleh seorang Jendral Belanda yang bernama 

Daendels. Itulah sebab mengapa jalan tersebut di sebut dengan Jalan 

Daendels. Selama pembangunan jalan, banyak korban yang mati karena 

kelaparan , kehausan, atau karena dicambuk. Selain itu masih banyak 

kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda, seperti membangun jembatan, 

menebang kayu dan pembuatan tempat-tempat pertahanan yang 

semuanya itu adalah untuk kepentingan penjajahan Belanda. 

Disamping kewajiban kerja paksa, penjajah Belanda juga menerapkan 

sistem tanam paksa yang diciptakan oleh Van Den Bosch. Dalam sistem 

ini rakyat harus menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami 

tanaman-tanaman yang laku dijual di Eropa, seperti kopi, tembakau, tebu, 

dan lain-lain. Hasil tanaman ini harus diserahkan kepada pemerintahan 

Belanda untuk dibeli dengan harga yang telah ditetapkan. Tanah yang 

digunakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah. Bagi mereka 

yang tidak mempunyai tanah harus bekerja di kebun perusahaan 
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pemerintah selama 65 hari tiap tahunnya. Karena ketidakadilan ini, 

sistem tanam paksa banyak mendapat kecaman dari bangsa Belanda itu 

sendiri.Salah satu kecaman ini datang adri Eduard Douwes Dekker, yang 

terkenal dengan nama samaran Multatuli. Pada tahun 1860 ia menulis 

buku yang berjudul ― Max Havelaar ― yang berisi lukisan penderitaan 

rakyat pada waktu itu. 

Penjajah juga selalu berusaha memaksakan monopoli dagangnya dimana-

mana dengan berbagai cara. Para pedagang Indonesia dilarang 

mengadakan hubungan dagang dengan bangsa lain selain Belanda. 

 

3. Perjuangan Para Tokoh Daerah Untuk Mengusir Penjajah 

A. Perjuangan Sultan Agung 

            Adalah raja mataram yang paling terkenal. Untuk mengusir 

belanda, Sultan Agung mengerahkan 10.000 prajurit ke Batavia, namun 

serangan ini gagal. Sebab, Belanda mendapat bantuan dari daerah lain. 

Belajar dari kegagalan yang pertama , tahun 1629 Sultan Agung 

menyerang lagi, namun serangan ini pun mengalami kegagalan, karena 

belanda membakar gudang-gudang beras persediaan bahan makanan bagi 

prajurit mataram. Akibatnya prajurit mataram kekurangan bahan 

makanan dan terjangkit berbagai macam penyakit. 

Walaupun telah 2 kali mengalami kegagalan, Sultan Agung telah 

menujukan kepada Belanda bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah. 

Beliau berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. 

 

B. Perjuangan Pattimura 

            Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Belannda menguras 

semua hasil alam yang dimiliki Kepulauan Maluku, seperti Rempah-

rempah, akibatnya rakyat hidup sengsara dan menderita. Melihat hal itu 

Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku untuk mengusir Belanda. 

Pasukan Pattimura berhasil merebut benteng Duursted pada tanggal 16 

Mei 1817. Dalam peristiwa ini menewaskan Residen Van Den Berg dan 

sebagai balasan atas kekalahannya ,Belanda mendatangkan bala bantuan 

yang lebih banyak dan dengan senjata lengkap untuk merebut benteng itu 

kembali. 

Pattimura pantang menyerah dan tidak takut terhadap Belanda. Dengan 

bantuan seorang pahlawan putri yang bernama Kristina Matra Tiahahu, 

pattimura bersama rakyat berjuang terus untuk mengusir Belanda. 

Namun pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan kemudian dibujuk 

untuk bekerjasama , namun ditolak dengan tegas. Akibat penolakan ini, 

Belanda memutuskan untuk menghukum gantung pattimura dan 
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pattimurapun berkata dengan lantang : ― Pattimura tua boleh 

dihancurkan, tetapi pattimura-pattimura muda akan bangkit.‖ 

 

C. Perjuangan Untung Suropati 

            Wilayahnya dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Perlawanan 

Untung Suropati dipicu oleh ketidak adilan dan penghianatan bangsa 

Belanda terhadap Bangsanya. Perlawanannya dimulai tahun 1686 di Jawa 

Barat, kemudian diteruskan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di jawa 

Tengah Untung Suropati mendapat bantuan dari Sunan Amangkurat II . 

Dikartasura, Untung suropati berhasil mengusir pasukan Belanda dan 

membunuh pimpinannya Kapten Tack. Setelah sebagian daerah Jawa 

Timur berhasil dikuasai, Untung Suropati kemudian mengangkat dirinya 

sebagai adipati Wiranegara. Pusat pemerintahannya di Bangil, Jawa 

Timur. Kedudukan Untung Suropati semakin kuat setelah Amangkurat 

III menggabungkan diri. 

Tahun1706 dibantu pasukan Mataram, Belanda menyerang Bangil . Kota 

Bangil di pertahankan mati-matian, hingga banyak menimbulkan korban 

dari kedua belah pihak, termasuk Untung Suropati. 

 

D. Perjuangan Pangeran Diponegoro 

            Dengan segala siasat, belanda berhasil menanamkan pengaruhnya 

di kerajaan Mataram. Rakyat ditindas dengan beban berat seperti kerja 

rodi dan diberlakukannya bermacam-macam pajak. Kerajaan Mataram 

pun dipecah menjadi 4 kerajaan kecil yaitu Surakarta, Jogjakarta, 

Mangkunegara, dan Paku alaman. Cara hidup sebagian bangsawan 

Mataram sangat dipengaruhi oleh Belanda, sehingga menyimpang dari 

norma ajaran Islam. 

            Melihat keadaan itu Rden Mas Ontowiryo(Pangeran Diponegoro) 

dari kasultanan Yogyakarta berkeinginan mengusir Belanda. Perang 

dimulai setelah Belanda membuat jalan melalui makam leluhur Pangeran 

Diponegoro. Berlangsung tahun 1825-1830 dengan pusat pertahanan di 

Selarong. Pimpinan yang membantu pangeran Diponegoro dalam perang 

ini adalah pangeran Mangkubumi, Kiai Mojo, dan Sentot Pawirodirjo. 

Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya. Siasat ini berhasil. 

Perang kemudian meluas kedaerah Banyumas, Kedu, Surakarta, 

Semarang, Demak, Grobogan, Rembang, dan Madiun. 

Karena kualahan, Jendral De Kock melakukan suatu tipu muslihat denan 

cara menyerah. Belanda menyusun strategi untuk berpura-pura ingin 

melakukan perundingan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. 

Perundingan dilaksanakan di Magelang, Pangeran Diponegoro ditangkap 
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dan diasingkan ke Menado yang kemudian dipindahkan ke Makasar 

sampai wafatnya tahun 1855. 

 

E. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol 

            Perlawanan rakyat di wilayah Minangkabau, Sumatra Barat, 

terhadap Belanda dipimpin oleh Imam Bonjol. Perlawananyang disebut 

juga perang Paderi ini berkobar mulai tahun 1821 -1837. 

            Pada awalnya, perang Paderi terjadi karena adanya perselisihan 

antara kaum adat dan kaum Paderi. Kedua kaum tersebut tidak sepakat 

mengenai pelaksanaan ajaran Islam. Kaum Paderi berkehendak untuk 

melaksanakan ajaran Islam secara murni dan tidak tidak terpengaruh 

adat, sedangkan kaum adat berpendapat sebaliknya. Masing-masing 

golongan saling mempertahankan pendapatnya, sehingga pertikaian pun 

tidak terelakan lagi. 

            Peristiwa ini merupakan kesempatan baik bagi Belanda untuk 

merebut Sumatra Barat, degan siasatnya yaitu politik adudomba. Belanda 

kemudian membantu pihak yang lemah,yaitu kaum adat,untuk 

menghadapi kaum Paderi.Kesua kaum itu sama-sama menyadari bahwa 

peristiwa ini hanya akan menguntungkan Belanda semata.Kaum Paderi 

dan Adat kemudian bersatu melakukan perlawanan terhadap Belanda. 

            Namun sayang,akibat taktik licik belanda,Tuanku Imam Bonjol di 

tangkap.Beliau diasingkan ke Cianjur dan tidak lama kemudian 

dipindahkan ke Ambon dan Makasar sampai wafatnya. 

 

F.Perjuangan pangeran Antasari 

            Pangeran Antasari adalah pejuang dan pahlawan dari 

kalimantan.Bertepatan dengan penggantian tahta kerajaan, Belanda 

menghendaki Tamjid Illahi untuk naik tahta,hal ini untuk 

menguntungkan Belanda.Melihat hal ini kemudian rakyat mendekati 

Pangeran Hidayattulah yang lebih berhak menduduki tahta 

kerajaan.Belanda berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara 

kekerasan,akibatnya perlawanan rakyat mulai berkobar pada tauhun 1859 

di bawah pimpinan Pangeran Hidayattulah.Namun Pangeran 

Hidayattulah tertangkap dan di asingkan di Cianjur. 

            Pangeran Hidayattulah digantikan dengan Pangeran Antasari, 

Pangeran Antasari dan rakyat kalimantan mempertahankan wilayah 

kalimantan dengan mati-matian sampai tahun 1863. 
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G.Perjuangan rakyat Aceh 

            Dimulai tahun 1873 terjadi karena Belanda ingin menguasai Aceh 

yang terlentak dipintu gerbang selat malaka.Letak Aceh sangat strategis 

untuk menguasai Nusantara. 

            Serangan pertama Belanda di bawah pimpinan Jenderal Kohler 

berhasil di patahkan oleh pasukan rakyat Aceh yang dipimpin antara lain 

oleh Teuku Umar,Cut Nyak Dien, Teuku Cik Di Tiro, Panglima Polem 

dan Cut Mutia.Jenderal Kohler tewas dan prejutitnya kembali ke Batavia. 

Dengan segala taktik Belanda berhasil menguasai Kotaraja. Hendak 

menguasai daerah di luar kota, Jenderal Pel tewa dalam perang. Belanda 

menggunakan siasat kultur stelsel yang bersifat mempertahankan diri 

dalam benteng, namun gagal. Teuku Umar berhasil memperdayai 

Belanda denga cara menyerah dan kembali menyerang Belanda. Padatun 

1899 Teuku gugur di medan perang sebagai pahlawan bangsa, namun 

perlawanan rakyat terus berkobar sampai tahun 1903. 

H. perlawanan Sisingamangaraja XII dan Rakyat Batak 

            Dipimpin oleh Raja Batak sisingamangaraja XII di daerah 

Tapanuli, tahun 1883-1907. Pada tahun 1907 Sisingamangaraja 

tertembak dan gugur, namun sesuai kepercayaan rakyat Batak rohnya 

dipercaya masih ada melawan penjajah Belanda, dan rakyat Batak 

dengan semangat melanjudkan perjuangan melawan Belanda 

4.  Pembelajaran Multimedia 

a.  Media Pembelajaran 

Pada saat kegiatan pembelajaran, media memegang peranan 

penting dalam mencapai tujuan belajar. Hubungan komunikasi 

antara guru dan peserta didik akan lebih baik dan efisien jika 

menggunakan media. Jadi peneliti memberi kesimpulan bahwa 

media pembelajaran merupakan alat atau bentuk stimulus yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Menurut Bovee 

(Rusman, 2013: 60) Media berasal dari kata ―medius‖ yang artinya 
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tengah, perantara atau pengantar. Media adalah sebuah alat yang 

memiliki fungsi menyampaikan pesan .Dalam bahsa Arab, media 

adalah wasail atau wasilah yang berarti perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan, Arsyad (Rusman, 2013: 

60). Media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media 

pembelajaran.  

b.  Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

1)  Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan indra penglihatan yang terdiri atas media 

yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat 

diproyeksikan yang biasanya berupa gambar diam atau gambar 

bergerak. 

2)  Media Audio 

Merupakan media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif yang dapat merangsang, pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan para peserta didik untuk mempelajari 

bahan ajar. Contohnya dari media audio ini adalah program 

kaset suara dan program radio. 

3) Media Audio-Visual 

Audio-visual merupakan media yang merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut dengan media 
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pandang dengar. Contohnya adalah program video atau program 

televisi pendidikan. 

c.  Fungsi Media Pembelajaran 

1)  Fungsi Komunikatf 

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan 

komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. 

2)  Fungsi Motivasi 

Menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. Oleh karena itu pengembangan 

dalam media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur 

artistik saja akan tetapi juga memudahkan siswa memperlajari 

materi pembelajaran sehingga dapat lebih meningkatkan gairah 

siswa untuk belajar. 

3)  Fungsi Kebermaknaan 

Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih 

bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan 

penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai 

pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan tetapi juga 

meningkatkan kemampuan siswa menganalisis aspek kognitif 

tahap tinggi. 

4) Fungsi Penyamaan Persepsi 

Walaupun pembelajaran di rancang secara klasikal, 

namun pada kenyataanya proses belajar terjadi secara 
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individual. Melalui pemanfaatan media pembelajaran 

diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, sehingga 

setiap siswa memiliki pandangan yang sama terhadap informasi 

yang disuguhkan. 

5) Fungsi Individualitas 

Siswa datang dari latar belakang yang berbedabaik 

dilihat dari status sosial ekonomi maupun dilihat dari latar 

belakang pengalamannya. Pemanfaatan media pembelajaran 

berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang 

memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. 

d.  Pembelajaran Berbasis Multimedia  

Pembelajaran menggunakan multimedia adalah pembelajaran 

yang didesain menggunakan berbagai media secara bersamaan 

seperti teks, gambar, film dan lain sebagainya yang kesemuanya 

saling besinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sanjaya, 

2012: 219). Pemakai berbagai media bukan dilaksanakan secara 

kebetulan, akan tetapi melalui suatu proses perencanaan.  

e. Manfaat Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Manfaat pembelajaran berbasis multimedia untuk siswa 

sebagai subyek belajar di antaranya :  

1) Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat 

melayani perbedaan gaya belajar. Seperti yang diketahui, ada 

siswa yang lebih banyak menangkap materi pelajaran dengan 
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mengadakan pendengaran (auditif). Ada juga yang dapat 

menangkap materi pelajaran dengan mengandalkan penglihatan 

(visual). Apabila guru melaksanakan pembelajaran dengan cara 

konvesional, dalam arti hanya menggunakan satu jenis media 

saja maka tidak mungkin melayani siswa yang beragam. 

2) Pembelajaran akan lebih bermakna, artinya multimedia 

memungkinkan mengajak siswa untuk lebih aktif dalam belajar. 

Siswa tidak hanya dituntut untuk mendengar atau melihat saja, 

seperti yang selama ini terjadi akan tetapi juga berbuat, sehingga 

seluruh potensi siswa dapat difungsikan. 

3) Multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran individual, 

yang berarti dalam hal tertentu sebagian dari tugas guru, 

khususnya yang berhubungan dengan menanamkan pengetahuan 

dapat diwakili dengan multimedia. 

4) Multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk 

mempelajari topik tertentu.  

5) Multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran. 

Artinya melalui multimedia siswa dapat mempelajari data, fakta 

konsep, generalisasi bahkan teori dan keterampilan.  

Manfaat pembelajaran berbasis multimedia untuk guru, di 

antaranya : 

1) Melalui multimedia, guru dapat memanfaatkan waktu belajar 

untuk memberikan materi pembelajaran dengan luas. 
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2) Dengan menggunakan multimedia dapat merangsang siswa 

untuk belajar lebih lanjut di luar waktu belajar, khususnya untuk 

memberikan wawasan yang lebih luas sesuai dengan topik yang 

terkait.  

3) Dengan waktu yang terbatas, guru dapat membelajarkan siswa 

lebih optimal. 

4) Pelayanan terhadap setiap individu siswa akan lebih terkontrol. 

5) Self evaluation yang dilakukan siswa, bagi guru akan lebih 

mudah mengontrol keberhasilan proses pembelajaran. 

6) Umpan balik dapat diberikan dengan segera, dengan demikian 

kontrol terhadap pencapaian tujuan dapat dilakukan lebih cepat. 

5.  Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

a.  Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif bukan bermaksud untuk 

menggantikan pendekatan kompetitif (persaingan). Nuansa 

persaingan di dalam kelas akan sangat baik bila diterapkan secara 

sehat. Pada pembelajaran kooperatif ini sebagai alternatif pilihan 

dalam mengsisi kompetisi, yakni hanya sebagian siswa saja yang 

akan bertambah pinter, sementara yang lainnya semakin tenggelam 

dalam ketidaktahuannya. Pembelajaran ini salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstuktivis. Pada 

pembelajaran ini yang diajarkan adalah keterampilan-keterampilan 

khusus agar dapat bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya.  
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Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana system belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara berkolaboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar (Slavin, 2008: 5). 

Jadi bagi peneliti pembelajaran kooperatif adalah pemanfaatan 

kelompok kecil untuk memaksimalkan belajar meraka dan belajar 

anggota lainnya dalam kelompok itu. Prosedur pembelajaran ini 

didesain untuk mengaktifkan siswa melalui inquiri dan diskusi dalam 

kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang.  

Selain itu menurut Isjoni (2011: 16) pembelajaran kooperatif 

adalah suatu pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa, 

terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang 

lain, siswa yang agresif dan tidak perduli terhadap orang lain. Jadi 

berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang berkelompok dengan jumlah antara 4-6 

orang yang saling bekerja sama untuk menciptakan suasana belajar 

yang lebih aktif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

b.  Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sugiyanto (2009: 40) ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif adalah: 
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1) Saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan dapat 

dicapai memalui saling ketergantungan mencapai tujuan, saling 

ketergantunan menyelesaikan tugas, saling ketergantungan 

bahan atau sumber, saling ketergantungan peran dan saling 

ketergantungan hadiah. 

2) Interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka akan memaksa 

peserta didik untuk saling tatap muka dalam kelompok sehingga 

terjadi suatu dialog. 

3) Akuntabilitas individual. Nilai kelompok didasarkan atas rata-

rata hasil belajar semua anggota kelompok, karena itu setiap 

anggota kelompok harus memberikan sumbangan untuk 

kemajuan kelompok. Penialaian tersebut dimaksudkan untuk 

akuntabilitas individual. 

4) Ketrampilan menjaga hubungan antar pribadi. Peserta didik 

yang tidak mampu menjalin hubungan antar pribadi akan 

mendapat teguran dari guru juga dari sesama peserta didik. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Ibrahim 

(Isjoni, 2011: 27-28) adalah sebagai berikut: 

1)  Hasil belajar akademik 

Pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas 

akademis. Dan juga meningkatkan nilai siswa pada belajar 
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akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar.  

2)  Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain dari model pembelajaran ini adalah 

penerimaan secara luas dari orang orang yang berbeda 

berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang 

bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk 

bekerja dengan saling bergantung pada tugas tugas akademik 

dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sama lain.  

3)  Pengembangan keterampilan sosial  

Mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama 

dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial penting 

dimiliki siswa, sebab saat ini anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

d.  Peran Guru dalam Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Isjoni (2011: 92) peran guru dalam pelaksanaan 

kooperatif learning adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator seorang guru harus memiliki sikap-

sikap sebagai berikut: (1) Mampu menciptakan suasana kelas 

yang nyaman dan menyenangkan, (2) Membantu dan 
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mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

keinginan dan pembicaraannya baik secara individual maupun 

kelompok, (3) Membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan 

sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar 

mereka, (4) Membina siswa agar setiap orang merupakan 

sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya, (5) Menjelaskan 

tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam 

bertukar pendapat. 

2) Sebagai Mediator 

Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung 

dalam menjembatani mengaitkan materi pembelajaran yang 

sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan 

permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Disamping itu, 

guru juga berperan dalam menyediakan sarana pembelajaran, 

agar suasana belajar tidak monoton dan membosankan. 

3) Sebagai Director-motivator 

Sebagai director-motivator, guru berperan dalam 

membimbing, serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu 

kelancaran diskusi tapi tidak memberikan jawaban. Disamping 

itu, sebagai motivator guru berperan sebagai pemberi semangat 

pada siswa untuk aktif berpartisipasi. 
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4) Sebagai Evaluator 

Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung. Penilaian ini tidak 

hanya pada hasil, lebih ditekankan pada proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan baik secara perorangan maupun secara 

kelompok. 

e.  Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Jarolimek & Parker (Isjoni, 2011: 24) menjelaskan 

keunggulan yang diperoleh melalui pembelajaran kooperatif  yaitu:   

1) Saling ketergantungan positif. 

2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

3) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

4) Suasana kelas yang santai dan menyenangkan. 

5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa 

dengan guru. 

6) Memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan. 

f.  Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Pembelajaran STAD dapat meningkatkan kegiatan belajar 

siswa kerenameningkatkan jumlah partisipasi siswa di dalam kelas 

dan mengurangi dominasi guru di dalam kelas. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini, siswa dikelompokan secara heterogen, 

kemudian diberi materi yang baru atau pendalaman materi 
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sebelumnya untuk dipelajari. Pembelajaran tipe STAD menempatkan 

siswa dalam tim belajar beranggotakan empat orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku 

(Suharjati, 2016: 65). 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini berdasarkan 

dari teori belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget dan 

Vygotsky. Piaget yang menekankan pada kegiatan individu terhadap 

objek yang dipelajari dan pengalaman yang dimilikinya, sedangkan 

konstruktivisme Vygotsky menekankan pada interaksi sosial dengan 

lingkungannya (Baharuddin, 2010: 117). 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menurut Slavin (2008: 143) yaitu: 

1) Presentasi Kelas 

Pada tahap ini guru terlebih dahulu memulai dengan 

menyampaikan indikator yang harus dicapai dan memotivasi 

rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya guru menyampaikan materi pelajaran secara garis 

besar dan bersifat sebagai pengantar bagi siswa untuk 

melakukan diskusi terhadap masing-masing kelompok. Selama 

kegiatan presentasi siswa harus bersunggguh-sungguh 

memperhatikan dan memahami materi. 
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2) Tim 

Pada tahap ini kelompok dibentuk berdasarkan ranking. 

Setelah kelompok terbagi maka siswa diberi lembar tugas 

sebagai bahan yang akan dipelajari. Saat kegiatan kerja 

kelompok, siswa saling berbagi tugas, saling membantu 

memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat 

memahami materi yang dibahas. Pada tahap ini guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator. 

3) Kuis 

Kegitan selanjutnya adalah pelaksanaan kuis, yang 

dilakukan setelah kegiatan diskusi.  Kuis bukan untuk 

berkelompok melainkan individu. Setiap pertemuan, guru 

memberikan kuis dengan jumlah soal yaitu 5. Setiap siswa wajib 

menjawab kuis, sehingga jika siswa sudah menjawab satu kuis 

maka diutamakan siswa lain yang belum pernah menjawab. 

4) Skor Kemajuan Individu 

Kegiatan perhitungan skor individu dihitung pada 

kegiatan setelah kegiatan kuis. Guru memiliki data atau nilai 

siswa yang pernah menjawab kuis. Bagi siswa yang pernah 

menjawab akan diberi skor atau poin. Diharapkan, semua siswa 

memiliki pengalaman menjawab kuis yang disediakan oleh 

guru, agar tidak hanya siswa-siswa tertentu saja yang dapat 
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menjawab, namun guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang belum pernah menjawab.  

5) Rekognisi Tim 

Pengkoreksian lembar kerja kelompok siswa dilakukan 

atau dibahas dalam waktu itu juga, supaya nanti kelompok dapat 

mencatat kesalahannya. Skor yang diperoleh kelompok pada 

setiap pertemuan akan dihitung. 

 

B. Penelitian Relevan 

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Oky Wasrik Dwi Nugroho 

(2014), Universitas Negeri Yogjakarta dengan judul penelitian, ―Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SD N Karang 

Duren‖ disebutkan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model kooperatif tipe 

STAD (kelas eksperimen) dan siswa yang tidak diajar dengan menggunakan 

model kooperatif tipe STAD (kelas kontrol). Pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe STAD memberikan hasil yang lebih baik. 

Peneliti akan mengadakan penelitian yang berbeda dari penelitian di 

atas yaitu aspek yang diukur adalah motivasi dan prestasi belajar IPS materi 

kenampakan alam dan buatan dan dilaksanakan di SD N Sokaraja Kidul, 

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. 
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C.  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang dapat dirumuskan berdasarkan landasan teori 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap motivasi belajar 

Motivasi siswa dibutuhkan dalam rangka meningkatkan siswa 

dalam belajar. Motivasi dalam diri siswa akan mempengaruhi kinerja 

siswa dalam belajarnya di kelas. Dengan motivasi yang tinggi akan 

meningkatkan semangat siswa agar mampu menjadi yang terbaik. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD menuntut setiap siswa agar 

bertanggung jawab dalam kelompoknya dengan cara mencapai 

pemahaman materi agar mampu bersaing dengan kelompok yang lain 

guna mewujudkan tujuan bersama yaitu menjadi kelompok yang terbaik. 

Dengan demikian, maka pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

membuat siswa lebih sadar bahwa pemahaman materi yang diperolehnya 

akan memperngaruhi di dalam kelompok sehingga siswa akan 

termotivasi untuk belajar lebih maksimal dan berusaha memahami 

pelajaran dengan baik agar tidak mengecewakan kelompoknya. 

2. Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap prestasi belajar IPS 

Prestasi belajar siswa merupakan suatu hal yang diharapkan akan 

berkembang dan dapat terus dipertahankan dalam pembelajaran siswa. 

Seorang guru berusaha agar prestasi yang dicapai siswa dapat meningkat 
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atau tidak menurun dan untuk itu perlu berbagai upaya salah satunya 

adalah penentuan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dirancang agar setiap siswa mampu berperan aktif 

di dalam kelompok dengan demikian siswa dapat bersama-sama 

mempelajari suatu materi, bersama-sama memecahkan masalah dan 

saling membantu dalam memahami materi, yang pada akhirnya semua 

proses dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD tersebut mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

D.  Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis multimedia 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Sokaraja 

Kidul 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis multimedia 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Sokaraja 

Kidul 

 

 

 

 

 

Pengaruh Model Pembelajaran…, Dezi Gilang Bayu Irvana, FKIP UMP, 2017




