
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 
 

1. Pendidikan karakter 
 

Karakter merupakan kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu 

sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. 

Karakter dimaknai dengan cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan berkerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang membuat keputusan, mampu menyampaikan, dan siap 

mempertanggung jawabkan akibat dari keputusannya. Ciri khas dari 

karakter disampaikan oleh Salahudin dan Irwanto (2013: 42) berpendapat 

bahwa karakter mempunyai ciri khas seseorang atau sekelompok orang 

yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran 

dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. 

Hubungannya dengan pendidikan karakter dapat dimakanai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik-buruk. Dalam pengertian ini pendidikan 

karakter adalah hal positif apa saja yang di lakukan guru dan berpengaruh 

kepada karakter siswa. Beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan 

bahwa pendidikan karakter adalah ciri khas kepribadian individu ataupun 

kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter baik di 

 
 

6 
Upaya Meningkatkan Rasa…, Erlawati Dyah Handini, FKIP, UMP, 2017



7 
 

 

 

 

 

gunakan untuk mengatasi masalah yang ada di dalam kelas yang akan di 

lakukan penelitian yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa. Dengan adanya 

pendidikan karakter dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

memberikan keputusan dan mampu menyampaikannya. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian 

peserta didik untuk membantu hidup di masyarakat. Adapun fungsi dan 

Tujuan Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut (salahudin dan 

irwanto, 2013: 43). 

1. Pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, berpikir baik, dan 

berprilaku baik 

2. Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang 

sudah baik 

3. Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

pancasila. 

 

1. Percaya Diri 
 

Rasa percaya diri merupakan salah satu masalah belajar. Secara 

sederhana masalah belajar dapat diartikan sebagai segala suatu yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan belajar, dilihat dari tahapannya, masalah 

belajar dapat terjadi pada waktu sebelum belajar, selama proses belajar dan 

sesudah proses belajar. Salah satu masalah belajar yang terjadi selama 

proses belajar yaitu percaya diri, untuk mengatasi masalah belajar guru 

perlu mengadakan pendekatan pribadi dalam berbagai bentuk yang 

memungkinkan guru dapat lebih mengenal dan memahami siswa. 
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Rasa percaya diri juga sangat memerlukan dorongan dan motivasi 

dari guru, rasa percaya diri mesti diasah oleh guru di sekolah melalui 

serangkaian metode proses belajar mengajar. Terbentuk dan 

berkembangnya rasa percaya diri juga melalui proses belajar secara 

individu maupun sosial, selain itu dorongan dan pujian positif juga 

diperkukan. Dengan pujian siswa akan merasa puas pada dirinya sendiri 

yang menjadikannya lebih percaya diri, memiliki motivasi yang tinggi. 

Kelemahan yang ada pada diri seseorang seringkali menjadi penyebab 

hilangnya rasa percaya diri secara tiba-tiba, (Dariyo, 2007:206) 

berpendapat bahwa percaya diri (self-confidence) ialah kemampuan 

individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensi agar dapat 

dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dalam lingkungan 

hidupnya. 

Orang yang percaya diri selalu befikir optimis, mampu memahami 

kelebihan diri sendiri dan meyakini disetiap kesulitan pasti ada jalan 

keluarnya. Orang yang tidak percaya diri cenderung meyakini sikap-sikap 

yang melemahkan semangat hidupnya, seperti minder, pesimis, pasif. Rasa 

percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. 

Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya 

pengakuann dari lingkungan. Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk 

prestasi merupakan tahap pembuktian “perwujudan diri” yang diakui oleh 

guru dan rekan sejawat siswa. Semakin sering berhasil menyelesaikan 

tugas, maka semakin memperoleh pengakuan umum, dan selanjutnya rasa 

percaya diri semakin kuat (Dimyati, 2006: 245). 
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Kegagalan lebih sering dialami, terlebih lagi diiringi dengan rasa 

penyesalan dan celaan dari lingkungannya, maka ia semakin tidak percaya 

diri, bahkan dapat menimbulkan rasa takut untuk belajar (Anurrahman, 

2010: 184-185). Rasa percaya diri yang dimiliki oleh setiap individu 

peserta didik akan menyebabkan individu peserta didik sangat mudah 

berinteraksi di dalam lingkungan belajarnya. 

Indikator perilaku dari rasa percaya diri ( Santrock, 2003: 338 ) 

1. Mengarahkan atau memintah orang lain 

2. Menggunakan kualitas suara yang di sesuaikan dengan situasi 

3. Mengekspresikan pendapat 

4. Duduk dengan orang lain dalam aktivitas sosial 

5. Bekerja secara koopertif dalam kelompok 

6. Memandang lawan berbicara ketika mengajak atau diajak berbicara 

7. Menjaga kontak mata selama pembicaraan berlangsung 

8. Memulai kontak yang ramah dengan oang lain 

9. Menjaga jarak yang sesuai antara diri sendiri dengan orang lain 

10. Berbicara dengan lancar, hanya mengalami sedikit keraguan 

Indikator  percaya  diri  merupakan  suatu  hasil  yang  nampak 

pada diri seseorang, contohnya apabila siswa berani melakukan 

aktivitas dan terlihat tidak ragu memilih dan membuat apa yang harus 

dibuatnya. Selain indikator percaya diri menurut Sandtrock, adapun 

indikator percaya diri di dalam pembelajaran menurut Mustari (2014: 

53-57) 

1. Memiliki keyakinan 

Percaya diri berarti keykinan diri. Untuk memiliki keyakinan 

pada peserta didik diperlukan keberanian, kemampuan untuk 

mengambil resiko,kesediaan untuk menereima penderitaan dan 

kekecewaan atau tindakan yang dilakukan. 

2. Persamaan kesempatan 

Setiap peserta didik memiliki potensi yang memadai untuk 

mengikuti proses pembelajaran di sekolah 
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3. Menghilangkan inferioritas (menghilangkan rasa minder / rasa 

rendah diri) 

Peserta didik memiliki kemampuan besosialisasi, misalnya 

menjalin keakraban dengan teman tanpa rasa minder atau tidak 

percaya dengan keadaan dirinya. 

 

Percaya diri dapat dibentuk oleh guru kepada siswanya dengan 

Percaya diri di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya 

dengan cara menunjuk secara acak, siswa diminta menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Guru juga harus memberikan motivasi kepada 

siswa agar berani menyampaikan jawabannya. 

2. Prestasi Belajar 

 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang di lakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil penglamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto 2010: 2 ). Belajar yang paling baik adalah belajar 

melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langung 

siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi harus menghayati, 

terlibat langsung dalam proses pembuatan dan bertanggung  jawab 

terhadap hasilnya (Dimiyati, 2010: 45). 

Setiap pendidik tentu sangat mengharapkan anak didiknya agar 

berprestasi seoptimal mungkin baik pada jalur akademik maupun non 

akademi. Prestasi memiliki pengertian yang sangat luas, apabila peserta 

didik dapat mencapai cita-cita atau minimal dapat menyelesaikan tugas  

dari guru maupun orang lain maka ia disebut berprestasi. 
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Menurut Hamdani (2011: 137) prestasi belajar merupakan hasil 

dari sutu kegiatan yang telahdikerjakan, diciptakan, baik ecaraindividual 

maupun kelompok. Prestasi tidak akan dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat 

keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai/rapor setiap bidang studi setelah mengalami proses 

belajar mengajar. 

Menurut Arifin (2013: 12-13) prestasi belajar mempunyai beberapa 

fungsi utama, antara lain : 

1. Prestasi belajar sebagai indikator kulaitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan mrupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3. Prestasi belajar sebagai bahan informaasi dalam inovasi 

pendidikan. 

4. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. 

 

Fungsi prestasi belajar di atas disimpulkan betapa pentingnya 

mengetahui dan memahami prestasi belajar peserta didik. Disamping itu, 

prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Sebagaimana di kemukakan oleh 

Cronbach dalam Arifin (2013: 13) bahwa kegunaan prestasi belajar banyak 

ragamnya antara lain “sebagai umpan balik bagi guru dalam mengajar, 

untuk keperluan diagnosik, bimbingan, dan penyuluhan, untuk  

menentukan kebijakan sekolah”. Prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan 

melalui model pembelajara yang tepat. 
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a. Model pembelajaran 
 

Model pemelajaran adalah jalan atau cara yang di tempuh untuk 

dijadikan rencana yang telah disusun secara nyata dan praktis di kelas 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dan merupakan kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai pembelajaran. Qoyce ( Suyadi,  2013: 

14) Model pemelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. 

Joyce dan weil dalam Rusman (2011: 133) berpendapat bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangkan panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain. Salah satu model pembelajaran yang baik digunakan 

untuk meningkatkan prestasi belajar adalah model pembelajaran  

Numbered Heads Together berbantu media baca gambar. 

b. Model pembelajaran Numbered Heads Together berbantu media baca 

gambar 

Merupakan model pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa 

lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif dicirikan 

oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif. Siswa yang  

belajar dalam kondisi pembelajaran kooperatif didorong dan atau 

dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama, dan siswa harus 

mengkoordinasikankan untuk menyelesaikan tugasnya. Teknik Numbered 

Head Together (NHT) dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992). 
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Model Numbered Head Together dalam pandangan Al-Tabany 

(2014: 131) merupakan “jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 

struktur kelas tradisional”. Model ini digunakan untuk melibatkan lebih 

banyak siswa untuk menelaah materi pembelajaran tertentu dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. Model Numbered Head 

Together ini mempunyai enam tahapan dalam pelaksanaannya, Spencer 

Kagan dalam Aqib (2014: 19) menjelaskan keenam langkah model 

pembelajaran Numbered Head Together yang dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut. 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Numbered Heads Together 

 

No Langkah Aplikasi 

1 Penomoran Siswa di bagi dalam kelompok, setiap siswa dalam 

setiap kelompok mendapat nomor. 

2 Pemberian 

tugas 

Guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan. 

3 Berpikir 

bersama 

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. 

4 Memanggil 

nomor 

Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja 

kelompok atau menjawab pertanyaan guru. 

5 Tanggapan Guru memberikan waktu kepada siswa yang lain 

untuk menanggapi, kemudian guru menunjuk nomor 

yang lain. 

6 Kesimpulan Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran pada hari tersebut. 
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Langkah 4 di atas proses pemanggilan atau penunjukan nomor siswa 

dilakukan terus menerus hingga semua siswa dengan nomor yang  

dipanggil dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan 

jawaban atas pertanyaan guru. Pembelajaran melalui model Numbered 

Head Together akan di bantu dengan penggunaan media baca gambar, 

karena gambar merupakan bentukan pola spasial, namun gambar 

mengandung deskripsi tertentu yang dapat disampaikan secara lisan, 

adapun langkah-langkah pembuatan media baca gambar menurut (Said dan 

Budimanjaya, 2015: 206) sebagai berikut : 

1. Pemilihan gambar sesuai dengan materi 
 

2. Gambar-gambar di buat dalam ukuran besar dengan cara di 

tempelkan pada kertas karton 

3. Dari setiap gambar yang ditampilkan, guru dapat memilih siswa 

untuk memberikan deskripsi gambar tertentu melalui penjelasan 

siswa. Pemilihan siswa ditentukan sesuai dengan model 

pembelajaran yang di gunakan yaitu model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbantu media baca gambar. Media 

baca gambar ini di gunakan pada proes pembelajaran melalui  

model pembelajran Numbered Heads Together berbantu media 

baca gambar pada tahap ke 4, setelah siswa meyampaikan hasil 

diskusi siswa akan menjelaskan kembali melalui media baca 

gambar. 
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c. Media pembelajaran 

 

Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pembelajaran 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan model Numbering 

Heads Together merupakan media membaca gambar. Gambar adalah 

bentukan pola spasial, namun gambar mengandung deskripsi tertentu yang 

dapat disampaikan secara lisan. Gambar nantinya akan dibuat dalam 

ukuran besar dan ditempelkan pada karton, dengan penggunaan media 

gambar dapat menjadikan kelas lebih aktif karena siswa akan tertarik 

mengikuti proses pembelajaran. 

Media pembelajaran ini akan digunakan saat guru menyampaikan 

materi dan juga saat siswa sedang menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

Saat proses penyampaian materi pelajaran guru menampilkan gambar yan 

bekaitan dengan yang sedang dibahas, tujuannya adalah agar siswa lebih 

paham dengan dibeikannya gambar nyata dan menjadikan pembelajaran 

lebih aktif. 

Bonwell and Eison dalam jurnalnya yang berjudul ”The effect of active 

learning on academic achievement motivation in highschools students” 

mendefiniskan bahwa pembelajaran aktif sebagai cara meningkatkan 

belajar siswa di kelas. Prosses melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran maka siswa akan terangsang untuk berfikir pada 

informasi yang disajikan, adapun langkah pembelajaran Numbered Heads 

Together berbantu media baca gambar sebagai berikut : 
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Langkah Pembelajaran Numbered Heads Together Berbantu  

Media Baca Gambar 

1. Penomoran 
 

Siswa di bagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

2. Pemberian tugas 
 

Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok untuk 

dikerjakan. 

3. Berpikir bersama 
 

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. 

4. Memanggil nomor 
 

Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja kelompok atau menjawab pertanyaan guru, 

kemudian guru menyajikan gambar untuk di baca oleh siswa dengan 

cara  menunjuk kembali siswa secara acak. 

5. Tanggapan 
 

Guru memberikan waktu kepada siswa yang lain untuk menanggapi, 

kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

6. Kesimpulan 
 

Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan pembelajaran pada 

hari tersebut. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Numbering Heads Together 

berbantu media baca gambar cocok diterapkan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Selain dapat meningkatkan rasa percaya diri,  

prestasi belajar, Numbered Heads Together berbantu media baca gambar 

juga mampu memperdalam pamahaman siswa, menyenangkan siswa  

dalam belajar. Model pembelajaran ini akan lebih terarahkan dengan 

berbantu media pembelajaran. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) sangat penting diajarkan di Sekolah Dasar 

karena, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga masyarakat yang 

menghargai nilai-nilai sosial, bertanggung jawab, mencintai lingkungan 

alam, dan menjadi warga dunia yang cinta damai. Somantri dalam Sapriya 

(2008: 9) berpendapat bahwa pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau 

adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humonaria, serta kegiatan dasar 

manusia yang di organisasikan dan disajikan secara pedagogis/psikologis 

untuk tujuan pendidikan. Pengertian Ilmu Sosial menurut Sardjiyo   (2012: 

126) IPS adalah bidang studi yang mepelajari, menelaah, menganalisis 

gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai 

aspek kehidupan, berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu sosial yang 

mempelajari manusia dan lingkungan sebagai bekal siswa dalam 

kehidupan di klompok dan masyarakat. 
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a. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 

Setiap mata pelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, salah satunya adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Menurut Gross (Solihatin dan Raharjo, 2009: 14) menyebutkan 

bahwa tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam 

kehidupannya di masyarakaat. Tujuan lain dari pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah untuk mengembangkan kemampuan  

siswa menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan setiap 

persoalan yang dihadapinya. 

Sapriya (2011: 194-195) berpendapat bahwa tujuan mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki tujuan yang telah 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunkasi, berkejasama, dan 

berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, 

nasional dan global. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada dasarnya adalah untuk 

mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, serta terampil dalam memecahkan masalah. 
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b. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki beberapa 

karakteristik, Trianto (2011: 174) berpendapat bahwa karakteristik mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah : 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan gabungan dari unsur- 

unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, 

kewarganegraan, sosiologi, pendidikan, dan agama. 

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, konomi, dan sosiologi, yang 

dikemas sedemikian rupa sehingg mnjadi pokok bahasan atau topik 

(tema) tertentu. 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan , adaptasi dan pengelolaan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan 

hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan, dan jaminan keamanaan. 

 

c. Materi jual beli 

 

SK : Memahami jenis pekerjaan penggunaan uang 
 

KD : Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah 
 

1. Pasar modern dan pasar tradisional 

 

Pada materi jual beli tentang pasar modern dan pasar tradisional siswa 

akan dijelaskan tentang perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. 

Guru akan menjelaskan materi tidak hanya pengertian pasar modern 

dan pasar tradisional, tetapi dijelaskan juga mengenai apa keuntungan 

dan juga kerugian jual beli di pasar sesuai dengan indikator yaitu : 

menjelaskan perbedaan pasar tradisional dan pasar modern, 

menjelaskan keuntungan dan kerugian jual beli di pasar trasisional. 
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2. Jual beli di lingkungnan sekolah 

 

Jual beli di lingkungan sekolah dilakukan di koperasi sekolah, kantin 

sekolah. Guru akan menjelaskan tentang pengertian koperasi sekolah 

juga kantin sekolah, bagiamana cara memandingkan harga dan cara 

berbelanja yang benar sesuai dengan indikator yaitu menjelaskan jual 

beli di lingkungan sekloah. 

3. Barter 

 

Barter adalah kegiatan tukar menukar barang pada zaman dahulu dan 

sekarang sudah tidak digunakan, namun dalam proses pembelajaran 

guru tetap menjelaskan pengertian tentang barter agar siswa memiliki 

pengetahuan tentang sejarah uang. Guru menjelaskan pengertian uang 

yang digunakan zaman dulu dan zaman sekarang sesuai dengan 

indikator yaitu menjelaskan yang dimaksud barter dan menyebutkan 

alat tukar yang digunakan pada zaman dahulu. 

4. Jenis-jenis uang 

 

Guru menjelaskan jenis jenis uang kartal dan uang giro, uang kartal 

terdiri dari uang ketas dan logam. Uang kartal adalah alat pembayaran 

yang sah sedangkan uang giro adalah alat pembayaran yang digunakan 

melalui proses diantaranya ATM, cek dan giro. Guru menjelaskan 

materi sesuai dengan indikator yaitu menjelaskan jenis jenis uang 

kartal. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Miaz Yalvema pada  tahun  2016 

yang berjudul “The Implementation Of Numbered Heads Together To 

Improve The Students’ Achievement Of Social Sciences In Primary School ” 

menyatakan bahwa dari pelaksanaan Numbered Head Together suasana 

belajar lebih kondusif dan kegiatan belajar berpusat pada siswa. Situasi ini 

terlihat dari kelompok siswa diskusi dan presentasi siswa. Hasil belajar siswa 

untuk siklus pertama adala 68,3 untuk domain kognitif, afektif adalah 67,7 

dan domain psikomotorik adalah 72,3 dan rata-rat adalah 69,5. Pada siklus 

kedua itu meningkat untuk domain kognitif adalah 79,1, domain afektif 

adalah 82.7, dan domain psikomotor adalah 82,5 dan rata-rata adalah 81,4 

dengan peningkatan rata-rata 11,9 itu sudah melebihi kriteria yang ideal >75. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Leasa Marleny dan 

Corebima Duran pada tahun 2013 dengan judul “The effect of numbered 

heads together (NHT) cooperative learning model on the cognitive 

achievement of students with different academic ability” menyatakan bahwa 

kelompok yang menggunakan pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together memiliki mean yang lebih tinggi dari pada kelompok yang dinobati 

dengan menggunakan konvensional. Pencapaian kognitif siswa yang 

mengalami konvensional meningkatkan 20,03%, sedangkan siswa yang 

mengalami Model pembelajaran Numbered Heads Together meningkatkan 

155,43%. Menunjukan hasil belajar siswa yang mengalami Numbered Heads 

Together adalah 72,45% lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengalami 

Model konvensional. 
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Pembelajaran di atas menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together di peroleh peningkatan prestasi 

belajar siswa lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya 

yang belum menggunakan model pembelajara Numbered Heads Together. 

Dalam penelitian ini selain menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together juga di dukung dengan penggunaan media baca gambar, 

dengan penggunaan media baca gambar materi pelajaran yang disampaikan 

lebih mudah di pahami oleh siswa dan lebih bermakna. Persamaan dan 

perbedaan kedua jurnal dengan penelitian ini yaitu penelitian ini sama-sama 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran, perbedaannya adalah kedua jurnal tersebut merupakan penelitian 

kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

C. Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran IPS di SD Negeri 1 Mangunegara masih  belum 

optimal, masih ditemukan beberapa masalah yaitu prestasi belajar dan rasa 

percaya diri, terlihat bahwa proses pembelajaran sebelum menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together rasa percaya diri dan prestasi 

belajar siswa masih rendah. Kemudian dari segi percaya diri siswa dalam 

pembelajaran masih banyak yang belum berani mengacungkan jari untuk 

betanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Penelitian akan dilakukan 

dengan menggunakan dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan 

jika dalam siklus pertama rasa percaya diri dan prestasi belajar siswa belum 

ada peningkatan maka akan dilanjutkan dengan siklus kedua yang diharapkan 

rasa percaya diri dan prestasi belajar siswa akan meningkat. 
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Gambar 2.1 Kerangka berikir P enelitian 

Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan pada gambar 2. 1 sebagai berikut : 

Tindakan Siklus I 

Penerapan pembelajaran melalui 

model Numbered Head Together 

berbantu media baca gambar 

Kondisi Awal 

Rendahnya rasa percaya diri 

dan prestasi belajar siswa. 

Observasi 

Kondisi Akhri 

Peningkatan rasa percaya diri dan 

prestasi  belajar  siswa melalui 

model  pembelajaran Numbered 

Head Together berbantu  media 
Refleksi 

Refleksi 
Tindakan Siklus II 

Penerapan pembelajaran 

melalui  model Numbered 

Head Together  berbantu 

media baca gambar 
Observasi 
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D. Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan pada kerangka pikir, maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan penelitian sebagai berikut : 

1. Melalui model pembelajaran Numbered Head Together berbantu media 

baca gambar dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa pada mata 

pelajaran IPS dikelas III SD Negeri 1 Mangunegara. 

2. Melalui model pembelajaran Numbered Head Together berbantu media 

baca gambar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dikelas III SD Negeri 1 Mangunegara. 
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