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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Percaya Diri  

a. Pengertian Percaya Diri 

Sikap percaya diri merupakan hal yang penting untuk diterapkan 

dalam kehidupan di sekolah maupun di dalam masyarakat. Rasa 

percaya diri muncul ketika seseorang akan melakukan suatu aktivitas 

tertentu dimana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang 

diinginkannya. Adywibowo (2010:40) menyatakan bahwa:  

Rasa percaya diri (self confidence) adalah keyakinan seseorang 

akan kemampuan yang dimilikinya untuk menampilkan perilaku 

tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Kepercayaan diri 

adalah bagaimana kita merasakan tentang diri kita sendiri, dan 

perilaku kita akan merefleksikannya tanpa kita sadari.  

 

Keyakinan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sebuah 

tindakan tertentu dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai merupakan 

pencerminan dari sikap percaya diri. Percaya diri juga merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan seseorang tanpa ada keraguan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Elfiky (2008:54) bahwa: 

Berbuat dengan sepenuh keyakinan, apapun tantangan yang 

dihadapi dan dalam kondisi apapun dalam menggapai cita-

citanya. Sikap percaya diri adalah kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk maju dan berkembang serta selalu memperbaiki 

diri. 
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Percaya diri merupakan sebuah kekuatan yang berupa keyakinan 

untuk melakukan suatu hal yang diinginkan. Percaya diri dapat 

mendorong seseorang untuk lebih maju dan berkembang serta selalu 

memperbaiki diri. Pengertian percaya diri dari sumber asing yang 

dikemukakan oleh Alias (2009:1) manyatakan bahwa: “self-confidence 

is an individual’s characteristic which enables a person to have a 

positive or realistic view of themselves or situations that they are in”. 

Jadi percaya diri adalah karakteristik individu yang memungkinkan 

seseorang untuk memiliki pandangan positif atau realistis dari diri 

mereka sendiri atau situasi dimana mereka berada. 

Berdasarkan pengertian percaya diri dari beberapa ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah keyakinan yang dimiliki 

seseorang atas kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan segala 

sesuatu yang diinginkan. Orang yang percaya diri selalu memiliki 

pandangan positif terhadap suatu hal yang dihadapinya. Kepercayaan 

diri bukan merupakan bakat (bawaan) melainkan kualitas mental, 

artinya kepercayaan diri merupakan pencapaian yang dihasilkan dari 

proses pendidikan atau pemberdayaan. Kepercayaan diri dapat dilatih 

atau dibiasakan. Faktor lingkungan, terutama orang tua dan guru 

berperan sangat besar dalam mengembangkan rasa percaya diri siswa. 

b. Indikator Percaya Diri 

Percaya diri dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali anak-

anak. Ciri-ciri percaya diri menurut Adywibowo (2010: 40) yaitu: 
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1) Tidak terlalu bergantung dengan orang lain,  

2) Mudah berkomunikasi,  

3) Membantu orang lain,  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang dikatakan percaya diri 

apabila tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita mampu 

melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa takut akan terjadi kesalahan. 

Selain itu seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan mudah 

berkomunikasi dengan orang lain baik di lingkungan ia tinggal maupun 

di lingkungan yang baru. Ciri selanjutnya yaitu mampu membantu 

orang lain. Dengan membantu orang lain berarti siswa sudah yakin 

dengan kemampuannya sendiri.  

Kementrian Pendidikan dan Budaya (2016:25) menyebutkan 

Indikator aspek percaya diri sebagai berikut:  

a. Berani tampil di depan kelas  

b. Berani mengemukakan pendapat 

c. Berani mencoba hal baru yang bermanfaat 

d. Mengemukakan pendapat terhadap suatu masalah atau topik  

e. Mengajukan diri sebagai ketua kelas atau pengurus kelas lain  

f. Mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan 

tulis  

g. Mengungkapkan kritikan membangun terhadap karya orang 

lain  

h. Memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan 

pendapat. 

  

Siswa dikatakan percaya diri apabila sudah memenuhi pernyataan 

indikator percaya diri tersebut. Siswa harus berani tampil di depan kelas 

dengan mengemukakan pendapat atau menyampaikan argumen yang 

dimiliki. Siswa juga harus berani mencoba hal baru untuk mendapatkan 

suatu pelajaran yang baru. Siswa yang percaya diri juga yakin bahwa 
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dia mampu mengemban tanggung jawab misalnya untuk menjadi ketua 

kelas. Siswa yang percaya diri juga tidak takut untuk mengerjakan soal 

di depan kelas meskipun hasilnya belum tentu benar ataupun salah. 

Siswa yang percaya diri juga mampu memberikan kritikan yang 

membangun terhadap karya orang lain dan mampu mempertahankan 

argumentasinya.  

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan 

belajar. Seperti yang dikemukakan Hamdani (2011:137) menyatakan 

bahwa “Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan”. Untuk memperoleh prestasi belajar yang 

maksimal harus disertai dengan usaha yang maksimal pula baik dari 

guru maupun dari siswa.  

Prestasi belajar merupakan suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan, seperti yang diungkapkan oleh Arifin (2011:12) bahwa: 

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat prenial 

dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya selalu mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuan masing-masing.  

 

Berdasarkan pengertian prestasi belajar dari beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa, prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang 

dicapai seorang siswa. Biasanya berupa suatu kecakapan dari kegiatan 
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belajar bidang akademik di sekolah yang dinyatakan dalam nilai setelah 

mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar merupakan hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar, karena 

belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi merupakan suatu 

hasil.  

Prestasi belajar menurut Arifin (2011:12) mempunyai beberapa 

fungsi utama, antara lain sebagai berikut:  

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa,  

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tau,  

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan.  

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dalam arti bahwa 

prsetasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas 

suatu institusi pendidikan,  

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik.  

 

Fungsi dari prestasi belajar yang dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui dan memahami 

prestasi belajar siswa, memahami prestasi belajar siswa, baik perseorangan 

maupun kelompok. Hal ini dikarenakan fungsi dari prestasi belajar tidak 

hanya sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. Selain itu, prestasi 

belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat menentukan apakah 

perlu melakukan diagnosis penempatan atau bimbingan terhadap siswa.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang belajar 

menurut Slameto (2010:55), yaitu:  
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1) Faktor Intern  

2) Faktor Ekstern 

 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, faktor kelelahan. Faktor jasmaniah, meliputi faktor 

kesehatan dan cacat tubuh. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu. Faktor psikologis, meliputi intelegensi, 

perhatian, minat, motivasi, kematangan dan kelelahan. Faktor 

kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.  

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Faktor dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. Faktor masyarakat meliputi, kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat.  

3. Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Pengertian IPS  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di tingkat SD/MI/SDLB. Mata pelajaran IPS 

sangat berhubungan dengan kehidupan siswa dalam mengembangkan 
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pengetahuan yang berdasarkan realita yang ada di lingkungan siswa. 

Seperti yang dikemukakan oleh Susanto (2013:138) bahwa tujuan IPS 

adalah : 

Untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan 

realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga 

pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.  

 

IPS terdiri dari berbagai cabang ilmu sosial yang dirumuskan atas 

dasar realita dan fenomena. Seperti yang diungkapkan Trianto 

(2010:171) bahwa:  

Merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti 

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

IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan 

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas IPS diharapkan dapat 

mengembangkan konsep pemikiran seseorang berdasarkan realita yang 

ada di lingkungan. Dan diharapkan mampu melahirkan warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. IPS 

adalah ilmu pengetahuan tentang manusia dalam lingkungan hidupnya 

yang mempelajari tentang kegiatan hidup manusia dalam kelompok 

yang disebut masyarakat, dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu 

sosial, seperti sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan 

sebagainya.  
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b. Materi Pelajaran IPS 

SK : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

KD :   2.4  Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

Indikator : 2.4.1  Mendeskripsikan peranan dan jasa tokoh pejuang 

dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

 2.4.2   Menjelaskan cara mengenang perjuangan tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan.  

2.4.3 Menunjukan sikap menghargai perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

4. Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Talking Chips 

a. Model Pembelajaran Kolaboratif 

Pembelajaran kolaboratif berlandaskan teori belajar menurut 

Barkley (2016: 4) yaitu: “belajar melalui kerja kelompok, bukan belajar 

dengan bekerja sendirian”. Dalam hal ini, setiap anggota kelompok 

harus bekerja sama secara aktif untuk meraih tujuan yang telah 

ditentukan. Semua anggota kelompok harus memiliki kontribusi yang 

setara dalam mengerjakan tugas. Sedangkan menurut Warsono dan 

Hariyanto (2013:50) menyatakan bahwa:  

Suatu pembelajaran dapat dikatakan pembelajaran kolaboratif  

bila anggota kelompoknya tidak tertentu atau ditetapkan terlebih 

dahulu. Dapat beranggotakan dua orang, beberapa orang atau 

dapat lebih dari 7(tujuh) orang. Falsafah yang ada dalam 
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pembelajaran kolaboratif lebih menekankan kepada adanya 

kolaboratif daripada kerja siswa secara mandiri. Dalam 

pembelajaran ini dapat berlangsung formal, nonformal maupun 

informal. Struktur pembelajaran dalam pembelajaran kolaboratif 

lebih luwes.  

 

Berdasarkan pengertian pembelajaran kolaboratif menurut 

beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kolaboratif adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan 

beberapa orang menjadi kelompok. Tujuannya adalah untuk bertukar 

pikiran, pendapat dan penafsiran yang berbeda terhadap materi 

pembelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa.  

b. Pengertian model pembelajaran Talking Chips 

Model pembelajaran Talking Chips merupakan salah satu model 

pembelajaran kolaboratif yang membuat siswa lebih percaya diri untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran 

kolaboratif tipe Talking Chips menurut Warsono (2013:235) adalah: 

“Model pembelajaran yang mendorong timbulnya partisipasi setara dan 

keterampilan berwacana dalam kelompok”. Dengan demikian secara 

langsung maupun tidak langsung model ini menuntut percaya diri siswa 

untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Selain itu juga menuntut siswa untuk berwacana atau 

mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok diskusi.  

Barkley, dkk (2012:177) menyatakan bahwa: “Talking Chips 

menjamin partisipasi siswa yang setara dan mendorong siswa yang 

pendiam untuk berbicara dan yang suka berbicara untuk berefleksi”. 
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Artinya model pembelajaran ini dapat mendorong percaya diri siswa 

untuk berpartisipasi secara merata atau adil. Siswa tidak ada yang 

mendominasi dalam pembelajaran. Siswa memiliki kesempatan 

berbicara dan menunjukkan sikap percaya dirinya yang sama dengan 

siswa yang lain.  

Setiap siswa dituntut untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan yang dimiliki jika guru menggunakan model pembelajaran 

kolaboratif tipe Talking Chips dalam pembelajaran. Siswa yang tidak 

terbiasa atau kurang percaya diri mengungkapkan gagasan secara aktif, 

akan mulai berlatih dan terbiasa untuk mengungkapkan gagasan yang 

dimilikinya dengan model pembelajaran kolaboratif tipe Talking Chips. 

Berdasarkan definisi para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran kolaboratif tipe Talking Chips merupakan model 

pembelajaran yang bertujuan menfasilitasi siswa agar siswa dapat 

berpartisipasi dan melatih sikap percaya dirinya.  

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Talking 

Chips 

Model pembelajaran memiliki tahapan, langkah atau prosedur 

untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Barkley, dkk 

(2012:178) menyebutkan sintaks pembelajaran kolaboratif tipe Talking 

Chips yaitu: 

1.  Membentuk kelompok siswa 

1. Memberikan masing-masing siswa tanda yang berfungsi 

sebagai semacam tiket untuk membagi informasi, 

berkontribusi, atau berdebat dalam percakapan 
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2. Meminta siswa berpartisipasi secara setara dalam diskusi 

kelompok, sampaikan bahwa jika siswa memberikan 

komentar, mereka harus menyerahkan sebuat tanda dan 

meletakkannya pada tempat yang terlihat oleh anggota 

kelompok lainnya 

3. Ketika seluruh siswa telah berkontribusi dalam diskusi 

tersebut dan semua tanda telah digunakan, minta siswa 

mengambil dan membagikan kembali tanda tadi supaya 

prosedurnya dapat diulang kembali untuk diskusi putaran 

berikutnya, atau akhiri diskusi tersebut jika kegiatan sudah 

selesai.  

 

Model pembelajaran kolaboratif tipe Talking Chips dapat 

membantu meningkatkan percaya diri siswa untuk ikut berpartisipasi 

dalam pembelajaran. Semua siswa akan berani berbicara, tidak ada 

siswa yang mendominasi dalam pembelajaran. Pertama Guru akan 

menjelaskan kepada siswa tata cara membentuk kelompok belajar, 

membantu kelompok untuk melakukan transisi yang efisien serta 

membantu kelompok belajar selama siswa mengerjakan tugas.  

Guru membagikan kartu berbicara kepada siswa supaya siswa ikut 

aktif dalam pembelajaran. Jika siswa telah menggunakan kartu bicara 

pada satu kesempatan, maka siswa tersebut tidak boleh bicara lagi dan 

harus memberikan kesempatan kepada siswa yang masih memiliki 

kartu bicara untuk terlibat dalam diskusi. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe 

Talking Chips 

Model pembelajaran kolaboratif tipe Talking Chips memiliki 

kelebihan diantaranya yaitu menurut Barkley, dkk (2012:181) bahwa:  

1. Dapat membantu dalam membangun keterampilan 

mendengarkan dan berkomunikasi. 
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2. Siswa yang pendiam (kurang percaya diri) akan merasa 

terdorong untuk berbicara.  

3. Siswa memiliki kesempatan berlatih yang sama untuk 

mengungkapkan gagasan yang dimilikinya.  

 

Artinya Model pembelajaran kolaboratif tipe Talking Chips 

merupakan salah satu model yang cocok untuk menumbuhkan 

semangat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan menghindari 

siswa yang lebih mendominasi pembicaraan atau siswa yang diam sama 

sekali. Siswa yang malu dalam menyampaikan gagasannya menjadi 

lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan gagasannya. Siswa 

yang biasa aktif dalam pembelajaran tidak mendominasi siswa yang 

pasif dalam pembelajaran. Model pembelajaran kolaboratif tipe Talking 

Chips adalah model pembelajaran kooperatif yang menjadikan 

pembelajaran berpusat pada siswa. guru berperan mengarahkan siswa 

dalam diskusi. 

Kekurangan dari model pembelajaran ini menurut Barkley, dkk 

(2012:180) adalah:  

1. Siswa yang biasa aktif mengungkapkan gagasan dan 

pemikirannya akan terhambat dalam menyampaikan gagasan 

dan pemikirannya. dikarenakan harus berbagi kesempatan 

dalam pembelajaran.  

2. Siswa yang memiliki daya pikir yang kurang serta tidak 

memiliki keberanian dalam berbicara akan tertinggalnya dari 

siswa lain.   

Artinya siswa yang biasa aktif akan tidak sabar untuk masuk ke 

dalam diskusi, dan berulang kali mendapati bahwa mereka belum 

mendapat giliran untuk berkomentar lagi. Maka dari itu perlu membuat 

sebuah aturan dasar diskusi berkenaan dengan jumlah dan panjang 
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komentar. Bagi siswa yang memiliki daya pikir yang kurang akan 

tertinggal dari siswa yang lainnya.               

A. Penelitian yang Relevan 

1. Nina Farliana (2015) melakukan penelitian berjudul “Peningkatan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Materi Analisis Swot Melalui Talking Chips 

Dengang Media Audio Visual” Permasalahan dalam penelitian adalah 

sebanyak 80,41% siswa mengalami ketidaktuntasan dalam belajar atau 

dengan kata lain ketuntasan klasikalnya hanya mencapai 19,59%. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

analisis SWOT pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Semarang, maka 

dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode talking 

chips dengan bantuan media audio visual.  

Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari 

dua siklus, dimana setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian diperoleh rata- rata 

hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 82,80 dengan ketuntasan 

klasikal 87,10%. Rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 88,59 dengan 

ketuntasan klasikal 100%. Adapun aktivitas siswa terhadap pembelajaran 

pada siklus I sebesar 72,50% dan pada siklus II mencapai peningkatan 

sebesar 10% menjadi 82,50%. Sedangkan kinerja guru pada siklus I 

mencapai 75% dan pada siklus II meningkat menjadi 78,57%. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan 
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keaktifan dan hasil belajar siswa materi pokok analisis SWOT dengan 

menggunakan metode kooperatif talking chips. 

2. Berdasarkan penelitian dalam sebuah jurnal internasional yaitu 

International Journal of Behavioral Social and Movement SciencesVol. 02 

January 2013 yang ditulis oleh Rajni Baliya dengan judul “Enhancing 

Writing Abilities of Primary Class Students Through Cooperative 

Learning Strategies: An Experimental Study” memiliki tujuan penelitian 

yaitu menguji pengaruh dari strategi pembelajaran koorperatif terhadap 

kepercayaan diri dari siswa  menyampaikan ide dalam menulis. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas 5 dengan jumlah 42 siswa. Penelitian ini 

menggunakan pre-test and post-test design. Hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa strategi pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh 

terhadap keterampilan menulis siswa  dengan hasil post-test lebih tinggi 

dari hasil pre-test. 

3. Muhammad Iqbal Ripo Putra (2015)  melakukan penelitian berjudul “The 

Effectiveness Of Talking Chips To Teach Speaking Viewed From Studens 

Intelligence”. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen tentang 

efektivitas Talking Chips untuk mengajar berbicara pada Pendidikan 

Jurusan Bahasa Inggris dari Universitas di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Sampel penelitian ini terdiri dari dua kelas; kelas A adalah digunakan 

sebagai kelompok eksperimen diobati dengan menggunakan metode 

Talking Chips dan kelas B sebagai kelompok kontrol diobati dengan 

menggunakan metode Peer Tutoring. Teknik sampling yang digunakan 
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adalah cluster random sampling. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah siswa, dokumen tes kecerdasan dan tes 

berbicara. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis multifaktor 

varians (ANOVA 2X2) dan uji Tukey. Berdasarkan hal di atas Temuan, 

dapat disimpulkan bahwa metode Talking Chips merupakan metode yang 

efektif untuk mengajar berbicara untuk mahasiswa semester pertama dari 

Inggris, Dinas Pendidikan dari Universitas di Pontianak. Efektivitas 

metode ini dipengaruhi oleh siswa tingkat kecerdasan. Berdasarkan 

temuan penelitian, secara umum dapat disimpulkan bahwa Talking Chips 

merupakan metode yang efektif untuk mengajar berbicara. 

B. Kerangka Pikir 

Kondisi awal yang terjadi di kelas V MI Muhammadiyah Patikraja 

yaitu rendahnya percaya diri dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan 

masalah tersebut maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan model pembelajaran Talking Chips sebagai metode 

pemecahan masalah tersebut.  

Penelitian ini dimulai dengan siklus I apabila siklus I tidak berhasil 

maka akan dilanjutkan dengan siklus II, dan begitu seterusnya. Selain 

melakukan tindakan pembelajaran, peneliti juga melakukan observasi 

mengenai aktifitas guru dan siswa seusai dengan yang terdapat dalam 

lembar observasi guru dan siswa. Setiap akhir siklus, guru membantu 

peneliti untuk menganalisis semua kegiatan yang telah dilakukan selama 

proses penelitian. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 
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kekurangan pengamatan, apabila ada kekurangan maka peneliti 

merefleksikan hasil analisis untuk melakukan perbaikan. Dan kondisi 

akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya sikap 

percaya diri dan prestasi belajar siswa. Berikut ini adalah gambaran dari 

penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan,  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir dalam Pelaksanaan Tindakan 

Kondisi Awal : percaya 
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Refleksi 
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Kondisi Akhir : percaya 

diri dan Prestasi belajar 

siswa meningkat 
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B. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori yang sudah diuraikan diatas, dapat diambil 

suatu hipotesis tindakan yang akan menjawab sementara rumusan masalah 

yang akan dipaparkan pada bagian sebelumnya. Hipotesis tindakan tersebut 

adalah:  

1. Penerapan model pembelajaran Talking Chips  pada mata pelajaran IPS 

pokok bahasan Perjuangan Para Tokoh dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia, dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa.  

2. Penerapan model pembelajaran Talking Chips  pada mata pelajaran IPS 

pokok bahasan Perjuangan Para Tokoh dalam Mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia, dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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