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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Sebagai seorang pendidik sudah seharusnya mengenal dan memahami 

peserta didiknya. Siswa Sekolah Dasar merupakan individu yang sedang 

berkembang, perkembangan tersebut menyangkut aspek fisik, kognitif, 

afektif, psikomotorik, emosi, dan juga sosialnya, sehingga perlu mendapat 

perhatian dari keluarga dan juga guru. Perkembangan setiap individu 

merupakan suatu proses yang komplek karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut dapat 

berupa faktor bawaan maupun pengalaman yang diperoleh dari interaksi 

individu dengan lingkungan sekitarnya.  

Hartinah (2011: 14) setiap individu memiliki ciri dan sifat atau 

karakteristik bawaan (heredity) dan karakteristik yang diperoleh dari 

pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik 

keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis 

maupun faktor psikologis. Hal tersebut merupakan dua faktor yang terbentuk 

karena faktor terpisah, masing-masing mempengaruhi kepribadian dan 

kemampuan individu bawaan dan lingkungan dengan caranya sendiri-sendiri. 

Akan tetapi, makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh seorang anak, 

remaja, atau dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada di 

antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. 
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Tanpa mempedulikan berapa umur seorang anak, karakteristik pribadi dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dibawanya ke sekolah akhirnya terbentuk oleh 

pengaruh lingkungan dan hal tersebut tampaknya mempunyai pengaruh 

terhadap keberhasilannya di sekolah dan masa perkembangan hidupnya 

kemudian. Adanya fakta yang terjadi dilapangan memang setiap anak 

memiliki karakteristik yanng berbeda. Ketika mereka ditempatkan dalam satu 

kelas tentu bukan hal yang mudah untuk menyamakan pemikiran sesuai 

dengan keinginan guru.  

Misalnya saja dalam suatu pelajaran, untuk memahaminya setiap anak 

memiliki cara atau gaya tersendiri dalam menyerap materi. Akan tetapi, tidak 

semua siswa mau melakukannya. Dalam kenyataannya, berbagai masalah 

sering ditemukan dalam kelas bahkan ketika pembelajaran sedang 

berlangsung. Salah satunya yaitu masalah rendahnya prestasi belajar dan 

sikap menghargai prestasi antar siswa maupun kepada guru dalam 

pembelajaran IPS. Dalam hal ini, seorang guru juga harus memiliki taktik 

agar semua anak didiknya dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan 

memiliki karakter yang baik sesuai dengan karakter yang diharapkan bangsa. 

1. Sikap Menghargai Prestasi 

Ratna Megawangi dalam Kesuma, dkk (2012:95), pendidikan 

karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi 

yang positif kepada lingkungannya. Artinya bahwa adanya peran seorang 

guru dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu siswa agar 
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memiliki karakter yang baik. Sebagai contoh, dalam setiap pokok mata 

pelajaran dicantumkan kriteria penilaian sikap yang diharapkan. Dengan 

demikian, maka guru akan mudah menilai karakter setiap siswanya karena 

karakter siswa dapat terlihat selama proses pembelajaran. Tugas guru 

selanjutnya ialah membentuk karakter siswa yang belum sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Pendidikan karakter sangat penting karena baik 

atau buruknya bangsa tercermin dari masing-masing individu di dalamnya. 

Yaumi (2014:105) mengungkapkan bahwa menghargai prestasi 

adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. Kebanggaan yang paling indah ketika kita 

mendapatkan prestasi yang terbaik dalam kehidupan. Tetapi kebanggaan 

itu tidak harus menjadikan seseorang sombong dan angkuh terhadap 

prestasi yang di raihnya karena di atas kita masih banyak orang lain yang 

lebih hebat. Di sinilah perlunya menghargai prestasi yang ditorehkan 

orang lain di samping prestasi yang telah kita raih.  

Adapun indikator yang dapat dijadikan dasar dalam mengukur 

penghargaan terhadap prestasi menurut Yaumi (2014: 106) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. 

b. Membuat perencanaan untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. 

c. Bekerja keras untuk meraih prestasi yang membanggakan. 

d. Mensyukuri prestasi yang diraih dengan memberi kontribusi untuk 

kemaslahatan bangsa, negara, dan agama. 

e. Memberikan apresiasi terhadap prestasi yang dicapai orang lain. 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap menghargai prestasi 

merupakan sikap yang dapat menerima keberhasilan orang lain dalam hal 

ini prestasi. Keberhasilan yang diraih orang lain dapat memberikan energi 
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positif dalam diri kita agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi 

untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang 

lain. Berdasarkan kajian teoritis di atas indikator sikap menghargai prestasi 

yang dikemukakan oleh Yaumi akan digunakan untuk penelitian. 

Penelitian ini mengukur sikap menghargai prestasi siswa kelas VB SD 

Negeri 1 Tiparkidul 

2. Prestasi Belajar 

Arifin (2013: 12) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan 

manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa prestasi belajar selalu ingin dicapai oleh individu. 

Prestasi yang diinginkan tentunya sesuai dengan kemampuan atau bidang 

yang dikuasainya. Beberapa fungsi utama prestasi belajar menurut Arifin 

(2013: 13) antara lain: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk 

bagaimana meningkatkan prestasi belajar IPS, melalui teknik 

connection menggunakan media wayang di kelas VB. Oleh karena itu, 

prestasi belajar yang dicapai siswa melalui kegiatan pembelajaran 

tersebut sangat menentukan kualitas dan kuantitas siswa. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan kebutuhan umum manusia. Jika prestasi 

belajar siswa kelas VB meningkat maka hasrat ingin tahu siswa 

terpenuhi, yaitu siswa bangga bahwa siswa tersebut mampu untuk 

belajar dan memiliki prestasi yang baik, karena adanya kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan kerja keras dari dirinya sendiri. 

c. 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 (feedback) dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 
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d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam 

arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa yaitu pada mata pelajaran IPS. Jika prestasi siswa kelas 

VB ini baik, maka akan sangat menentukan kualitas yang ada di SD 

Negeri 1 Tiparkidul menjadi lebih baik lagi. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Berdasarkan fungsi prestasi belajar tersebut, hal tersebut 

dijadikan pedoman guru dalam menyampaikan motivasi dan apresiasi 

yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga akan timbul 

semangat dan keinginan belajar siswa yang tinggi untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa agar lebih baik lagi. Fungsi dan prestasi belajar 

ini juga akan dijadikan sebagai bukti bahwa dengan meningkatnya 

prestasi belajar siswa di kelas VB SD Negeri 1 Tipar Kidul maka guru 

dapat menggunakan teknik tersebut pada kegiatan pembelajaran 

berikutnya. 

 

Gagne (Susanto, 2015: 1-2) berpendapat belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Bagi Gagne belajar dimaknai sebagai suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku. Selain itu, Gagne juga menekankan bahwa 

belajar sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan atau keterampilan 

melalui instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah perintah atau arahan dan 

bimbingan dari seorang pendidik atau guru. 

Hamalik (2006: 27) juga mengemukakan bahwa belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning if 

defined as the modification or strengthening of behavior through 

experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 
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mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan kelakuan. 

Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lama tentang belajar, 

yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, bahwa 

adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan 

seterusnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian belajar adalah serangkaian kegiatan atau proses yang 

berlangsung dalam waktu yang berkelanjutan melalui pengalaman untuk 

meningkatkan pengetahuan dan informasi yang ditandai dengan perubahan 

tingkah laku dan interaksi terhadap lingkungan sekitar.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

menurut Syah Muhibbin (2011:145-157) dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

a. Faktor Internal Siswa 

Faktor Internal Siswa yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri meliputi dua aspek, yakni: 1) aspek fisiologis (yang bersifat 

jasmaniah); 2) aspek psikologis (yang bersifat rohaniah). 

1) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang  

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai 

pusing kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta 

(kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak 

berbekas.   

 Selain itu, siswa dianjurkan memilih pola istirahat dan 

olahraga ringan yang sedapat mungkin terjadwal secara tetap dan 

berkesinambungan. Hal ini penting sebab kesalahan pola makan-

minum dan istirahat akan menimbulkan reaksi tonus yang negatif 

dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri. 
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2) Aspek psikologis 

a) Intelegensi Siswa 

Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa tak dapat 

diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan inteligensi 

seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk meraih 

kesuksesan. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan inteligensi 

seorang siswa semakin kecil peluangnya untuk memperoleh 

sukses.  

Jumlah siswa di kelas VB yaitu 24 siswa. Masing-masing 

individu pastinya memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. 

Prestasi untuk siswa yang memperoleh rangking 1-5 berbeda 

dengan siswa yang memperoleh rangking 5 dari bawah. Oleh 

karena itu, dirancang suatu teknik pembelajaran agar terjadi 

interaksi siswa satu dengan lainnya. 

b) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespons (responce 

tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, 

barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap 

(attitude) siswa yang positif, terutama kepada guru dan mata 

pelajaran yang guru sajikan merupakan pertanda awal yang baik 

bagi proses belajar siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa 

terhadap guru dan mata pelajaran tertentu, apalagi jika diiringi 

kebencian kepada guru atau kepada mata pelajaran tertentu dapat 

menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut.  

Selain itu, sikap terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat 

conserving, walaupun mungkin tidak menimbulkan kesulitan 

belajar, namun prestasi yang dicapai siswa akan kurang 

memuaskan. Menggunakan teknik connection ini, diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VB di SD Negeri 1 

Tiparkidul 

c) Bakat Siswa 

Secara umum, bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang (Chaplin, 1972; Reber, 1988). Dengan demikian, 

sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi 

untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. Jadi, secara global bakat itu mirip 

dengan inteligensi. Itulah sebabnya seorang anak yang berinteligasi 

sangat cerdas (superior) atau cerdas luar biasa (very superior) 

disebut juga sebagai talented child, yakni anak berbakat. 

d) Minat Siswa 

Minat belajar yang besar dari siswa kelas VB ini tentu dapat 

berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Secara sederhana, minat 

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 
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keinginan besar terhadap sesuatu. Menurut rober (1988), minat 

tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena 

ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya 

seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan.  

Sebagai contoh, seorang siswa yang menaruh minat besar 

terhadap matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak 

daripada siswa lainnya. Kemudian karena pemusatan perhatian 

yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa 

tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang 

diinginkan. Guru dalam kaitan ini seyogyanya berusaha 

membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang 

terkandung dalam bidang studinya dengan cara yang kurang lebih 

sama dengan kiat membangun sikap positif. 

e) Motivasi Siswa 

Pemberian motivasi sebaiknya dilakukan oleh guru pada 

awal kegiatan pebelajaran. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu 1) motivasi intrinsik; 2) motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan 

belajar. Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang 

datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan belajar.  

Dalam perspektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih 

signifikan bagi siswa adalah motivasi instrinsik karena lebih murni 

dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh 

orang lain. Selanjutnya, dorongan mencapai prestasi dan dorongan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan juga 

memberi pengaruh kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan 

dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua 

dan guru. 

b. Faktor Eksternal Siswa 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal juga terdiri atas 

dua macam, yakni: faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan 

nonsosial. 

1) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu 

menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan 

memperlihatkan teladan yang baik dan rajin khususnya dalam 

hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat 

menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 

2) Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial 

ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 

Peningkatan Sikap Menghargai…, Kiki Lestari, FKIP, UMP, 2017



14 
 

 

keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini 

dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. Rumah yang sempit dan berantakan serta perkampungan 

yang terlalu padat dan tak memiliki sarana umum untuk 

kegiatan remaja (seperti lapangan voli) misalnya, akan 

mendorong siswa untuk berkeliaran ke tempat-tempat yang 

sebenarnya tak pantas dikunjungi. Kondisi rumah dan 

perkampungan seperti itu jelas berpengaruh buruk terhadap 

kegiatan belajar siswa. 

 

c. Faktor Pendekatan Belajar 

Berbagai faktor internal dan eksternal siswa 

sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, faktor 

pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf 

keberhasilan proses belajar siswa tersebut. Seorang siswa yang 

terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar deep misalnya, 

mungkin sekali berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang 

bermutu daripada siswa yang menggunakan pendekatan 

belajar surface atau reproductive.  

 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Susanto (2014: 139) mengatakan bahwa IPS merupakan 

perpaduan antara ilmu sosial dan kehidupan manusia yang di 

dalamnya mencakup antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, 

filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, dan psikologi. Tujuan 

utamanya adalah membantu mengembangkan kemampuan dan 

wawasan siswa yang menyeluruh (komprehensif) tentang berbagai 

aspek ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora). 

Sedangkan Sapriya (2011: 20) mengatakan istilah IPS di sekolah 

dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai 

integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains 

bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Materi IPS untuk 

jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena yang 
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lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta 

karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik. 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu 

pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari dan 

menganalisis permasalahan manusia dengan lingkungan sekitarnya 

yang dikemas secara ilmiah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan yang merupakan kajian dari beberapa ilmu sosial.  

Hadi (Susanto, 2014: 146) menyebutkan bahwa ada empat 

tujuan IPS, yaitu: 

a. Knowledge, sebagai tujuan utama dari pendidikan IPS yaitu 

membantu para siswa sendiri untuk mengenal diri mereka sendiri 

dan lingkungannya, dan mencakup geografi, sejarah, politik, 

ekonomi, dan sosiologi psikologi.  

b. Skill,yang mencakup keterampilan berpikir (thinking skills).  

c. Attitudes, yang terdiri atas tingkah laku berpikir (intellectual 

behavior) dan tingkah laku sosial (sosial behavior). 

d. Value, yaitu nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang 

diperoleh dari lingkungan masyarakat maupun lembaga 

pemerintahan, termasuk di dalamnya nilai kepercayaan, nilai 

ekonomi, pergaulan antar bangsa, dan ketaatan kepada pemerintah 

dan hukum. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tujuan 

pembelajaran IPS adalah untuk membentuk individu yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dan logis, membekali dan mengembangkan 

kemampuan peserta didik dengan pengetahuan ilmu-ilmu sosial, 

sikap, dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat sekitar, guna 

mempersiapkan kehidupan peserta didik di masa mendatang sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

Peningkatan Sikap Menghargai…, Kiki Lestari, FKIP, UMP, 2017



16 
 

 

Teori mengenai pembelajaran IPS SD tersebut, digunakan 

sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran 

menggunakan teknik connection. Hal tersebut disebabkan langkah-

langkah pembelajaran terlebih dahulu diawali dengan teori mengenai 

pengertian pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran IPS berbeda-beda 

pada setiap jenjang pendidikan, terutama pada langkah-langkah 

pembelajarannya. Setelah mengetahui mengenai langkah-langkah 

pembelajaran IPS di SD, dipadukan dengan langkah-langkah teknik 

pembelajaran connection tentunya dengan berbasis pada media. 

5. Teknik Pembelajaran Connection 

Silberman dan Boston (2002: 285-286) mengemukakan bahwa 

pada umumnya siswa mengalami rasa kedekatan dengan teman 

sekelas. Ini terjadi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan belajar 

aktif. Mereka perlu mengungkapkan penghargaan mereka atas 

dukungan dan dorongan yang diberikan satu sama lain selama 

mengikuti pelajaran. Ada banyak cara untuk membantu 

menyemarakkan suasana kedekatan kelas ini. Salah satunya dengan 

strategi atau teknik connection. Teknik ini merupakan sebuah aktivitas 

yang secara simbolik menutup kelas. ia secara khusus sesuai ketika 

peserta didik membentuk hubungan dekat satu sama lain. Prosedur 

dalam menggunakan teknik ini adalah sebagai berikut: 

a. Gunakan gelendong benang untuk menghubungkan peserta didik 

secara literal atau simbolik. 
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b. Perintahkan setiap peserta didik berdiri dan membentuk lingkaran. 

Mulailah proses dengan menyatakan dengan jelas apa yang Anda 

alami sebagai hasil memfasilitasi kelas. 

c. Peganglah ujung benang, lemparkan gelendong kepada peserta di 

sisi lain lingkaran. Suruh orang itu menyatakan dengan singkat apa 

yang dia alami akibat berpartisipasi dalam kelas. kemudian suruh 

siswa itu memegang benang dan melempar gelendong ke siswa 

lainnya. 

d. Perintahkan agar setiap siswa mengambil giliran menerima 

gelendong, menyatakan refleksi, lalu melempar gelendong, dan 

melanjutkan memegang bagiannya. Visual akhir adalah jaringan 

benang yang menghubungkan setiap anggota kelompok. 

e. Sempurnakan aktivitas dengan menyatakan bahwa program mulai 

sebagai satu koleksi individu yang ingin menghubungkan dan 

belajar satu sama lain. 

f. Potonglah benang dengan gunting, sehingga setiap orang, 

meskipun berangkat sebagai individu, mengambil bagian peserta 

yang lain dengannya. Ucapkan terima kasih kepada para peserta 

didik atas ketertarikan, ide, waktu, dan usahanya. 

 

Hubungan antara penelitian ini dengan teori mengenai teknik 

pembelajaran connection adalah teori tersebut digunakan sebagai 

model pembelajaran yang akan dipakai untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan dipadukan langkah-langkah pembelajaran IPS 

yang ada di SD. Teknik pembelajaran ini digunakan agar dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas VB. 

6. Media Pembelajaran 

Sadiman, dkk (2008: 7) media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Arsyad (2007: 3) mangungkapkan bahwa guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian 
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media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-

alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Hamalik (1986) dalam Arsyad (2007: 15) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Adapun beberapa manfaat praktis dari penggunaan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

daan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 

dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

pada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata, 

kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. 

 

7. Wayang 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, wayang diartikan gambar 

atau tiruan orang dan sebagainya yang terbuat dari kulit atau kayu dan 

sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam 

pertunjukkan drama tradisional. Pengertian kata wayang bervariasi 

dengan kata “bayang” berarti “bayang-bayang” atau “bayangan” yang 

memiliki nuansa menerawang, samar-samar, atau remang-remang. 
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Dalam arti harfiah wayang merupakan bayang-bayang yang dihaslan 

oleh “boneka-boneka” wayang di dalam treatikalnya. Boneka-boneka 

wayang mendapat cahaya dari lampu minyak (blencong) kemudian 

menimbulkan bayangan, ditangkaplah bayangan itu pada layar (kelir), 

dari balik layar tampaklah bayangan itu yang disebut wayang. 

Sri Mulyono (1989: 9) menyebutkan kata Wayang dalam bahasa 

Jawa berarti “bayangan”. Dalam bahasa Melayu disebut bayang-

bayang. Dalam bahasa Aceh: bayeng. Dalam bahasa Bugis: wayang 

atau bayang. Dalam bahasa Bikol dikenal kata: baying artinya 

“barang”, yaitu “apa yang dapat dilihat dengan nyata”. Akar kata dari 

yong, antara lain terdapat dalam kata layang-“terbang”, doyong-

“miring”, tidak stabil: royong-selalu bergerak dari satu tempat ke 

tempat lain; poyang-payingan “berjalan sempoyongan, tidak tenang” 

dan sebagainya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wayang 

merupakan sebuah seni tradisional yang terbuat dari kulit atau kayu 

yang menyerupai bentuk-bentuk tokoh tertentu dan dipertunjukkan 

dalam drama tradisional. Kata “wayang” memiliki sebutan tersendiri 

dalam setiap daerah. Jenis wayang di Indonesia banyak jenisnya 

diantaranya wayang kulit dan wayang orang di Jawa Tengah, wayang 

golek di Jawa Barat. 

8. Penggunaan Media Wayang dalam Pembelajaran IPS materi Peristiwa 

Sekitar Proklamasi 

Cara menggunakan media wayang dalam pembelajaran IPS  

materi peristiwa sekitar proklmasi pada umumnya berbeda dengan 
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wayang kulit pada pergelaran wayang. Media wayang digunakan pada 

saat guru menerangkan materi IPS tentang peristiwa sekitar proklamasi 

tersebut menggunakan media wayang. Pada mulanya, fungsi wayang 

sebagai kegiatan agama, sajian dan pujian, bayang-bayang roh, dan 

sebagainya.  

Media wayang yang digunakan dalam pembelajaran adalah jenis 

wayang yang digambarkan menyerupai tokoh kemerdekaan Indonesia 

dengan perwujudan yang menarik. Wayang yang digunakan sebagai 

media tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan 

wayang yang biasanya dipertunjukkan dalam masyarakat. Wayang 

yang dibuat dalam penelitian ini merupakan wayang tiruan yang bahan 

dasarnya terbuat dari kardus dan di atasnya dilapisi oleh gambar tokoh-

tokoh kemerdekaan Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan 

pembelajaran tidak monoton hanya dengan gambar tokoh yang ada di 

buku saja. Dengan adanya media wayang tokoh kemerdekaan 

Indonesia pembelajaran akan terasa lebih menarik perhatian peserta 

didik dan peserta didik dapat lebih memahami materi pembelajaran. 

penggambaran wayang menyerupai tokoh pahlawan dapat dilihat 

dalam tabel 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Pewayangan yang digunakan dalam Pembelajaran 

 Penggunaan media wayang yang akan diterapkan oleh peneliti di 

kelas VB dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar IPS. 

Penggunaan media yang menarik dan bergambar akan memacu 

semangat siswa untuk berpartisipasi aktif didalam kelas. 

B. Penelitian yang Relevan 

Peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang relevan untuk 

mendukung dan menguatkan asumsi dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

Wulandari Ratna (2015:59) menunjukkan berdasarkan analisis data hasil 

penelitian dan pembahasan, ada pengaruh penggunaan media wayang terhadap 

keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas II B SD Negeri Kasongan 

Bantul Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan nilai 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yaitu 76,87 dan 87. Selain itu, 

penggunaan media wayang dalam pembelajaran menyimak cerita juga dapat 
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membuat siswa tertarik dan antusias, sehingga siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan 

dan tidak membosankan serta konsentrasi siswa menjadi lebih tinggi dalam 

pembelajaran. Penggunaan media wayang juga mengkonkretkan pesan atau isi 

cerita sehingga pesan atau isi cerita menjadi lebih jelas dan mudah dipahami 

oleh siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media wayang dapat 

menarik perhatian siswa sehingga menjadi lebih fokus terhadap materi 

pembelajaran. 

Penelitian juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Tzuriel 

David dan dan Remer Ronit (2015). Penelitian ini dilakukan di TK reguler dan 

menghasilkan beberapa dampak positif. Media wayang dianggap sebagai alat 

mediasi yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar khususnya 

pada anak TK. Guru kelas juga mengatakan bahwa media wayang menjadi 

alat yang efektif untuk aspek perkembangan siswa. Tingkat kerjasama anak-

anak meningkat, juga perhatian dan keterlibatan mereka dalam interaksi 

belajar. Peningkatan minat belajar, perhatian, dan partisipasi juga 

menunjukkan hasil yang baik. Terbukti dari siswa yang biasanya tidak aktif di 

dalam kelas menjadi ikut berpartisipasi dengan ikut berdiskusi sehingga 

kegiatan pembelajaran menjadi semakin menarik dan berkembang. Bahasa 

kekanak-kanakan dalam penggunaan media wayang memudahkan interaksi 

dengan siswa. Kontribusi dari media wayang juga berpengaruh pada 

kepercayaan diri seorang guru. Selama menggunakan media wayang, guru 

merasa mengajar dengan cara yang jelas, menarik, dan interaktif. Guru merasa 

berhasil menciptakan hubungan pribadi yang erat dengan siswanya. 
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Penggunaan media wayang juga dilakukan oleh Latif M.A dari 

Universitas Negeri Malang (2014). Penelitian ini dilakukan pada jenjang SMP 

dalam kompetisi bahasa Inggris. Kompetisi bahasa Inggris diadakan oleh 

banyak sekolah tinggi untuk siswa SMP, kompetisi yang paling umum 

diadakan adalah bercerita. Kompetisi bahasa Inggris ini diperlukan 

kemampuan dan kreativitas siswa yang tinggi untuk membuat media yang 

menarik dalam bercerita. Artikel ini mencoba untuk membantu pengetahuan 

guru bahwa penggunaan media tidak hanya dilakukan saat mengajar tetapi 

juga dapat digunakan untuk suatu kompetisi, khususnya bahasa Inggris. Data 

menunjukkan bahwa media wayang mampu membangun motivasi dalam 

kompetisi Bahasa Inggris. Media ini juga mampu meningkatkan rasa percaya 

diri siswa, keberanian, kreativitas, bahasa dan kinestetik intelijen karena unik, 

jarang digunakan, menarik, dan membangun kesadaran budaya Indonesia. 

Selain itu, media wayang dapat menciptakan interaksi antara pendongeng dan 

pendengar.  

Penelitian tentang media wayang relevan karena fokus dalam penelitian 

ini sama sama membahas terkait penggunaan media wayang dalam 

pembelajaran. Sementara itu, dalam penelitian yang akan dilaksanakan di SD 

Negeri 1 Tiparkidul media wayang digunakan dalam meningkatkan mata 

pelajaran IPS khususnya materi peristiwa sekitar proklamasi. Tidak hanya itu, 

penggunaan media wayang juga akan didukung dengan teknik pembelajaran 

connection. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas VB SD Negeri 1 

Tiparkidul adalah rendahnya sikap saling menghargai dan rendahnya prestasi 
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belajar IPS. Permasalahan ini terjadi kemungkinan karena masih belum 

optimalnya variasi pembelajaran dan pemanfaatan media oleh guru sehingga 

menjauhkan kebersamaan pada siswa. Oleh karena pentingnya permasalahan 

ini untuk diatasi maka di laksanakan PTK dengan menerapkan teknik 

pembelajaran connection. Diharapkan dengan menerapkan teknik ini 

makasikap saling menghargai dan prestasi siswa dapat meningkat. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada kerangka pikir pada gambar 2.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, hasil penelitian yang 

relevan dan kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian tindakan kelas ini yaitu: 

KONDISI AWAL TINDAKAN KONDISI AKHIR 

- Guru masih jarang 

menggunakan 

media pembelajaran 

- Rendahnya sikap 

menghargai prestasi 

dan prestasi belajar 

siswa pada mata 

pelajaran IPS 

SIKLUS I 

- Guru menerapkan teknik 

pembelajaran connection 

dengan media wayang 

SIKLUS II 

- Guru menerapkan teknik 

pembelajaran connection 

dengan media wayang 

 

- Melalui teknik 

pembelajaran 

connection dan media 

wayang dapat 

meningkatkan sikap 

menghargai prestasi dan 

prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS 

 

REFLEKSI 
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1. Penerapan teknik pembelajaran connection berbantuan media wayang 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan sikap menghargai prestasi 

siswa kelas VB SD Negeri 1 Tiparkidul. 

2. Penerapan teknik pembelajaran connection berbantuan media wayang 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas VB SD negeri 1 Tiparkidul. 
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