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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Percaya Diri 

a. Pengertian Percaya Diri 

 Menurut Syaifullah (2010:10) percaya diri adalah sikap positif 

yang dimiliki seorang individu yang membiasakan dan memampukan 

dirinya untuk mengembangkan penilainan positif baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap orang lain, lingkungan, serta situasi yang 

dihadapinya untuk meraih apa yang diinginkannya. 

 Menurut Mustari (2011:62) percaya diri adalah keyakinan bahwa 

orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Percaya diri juga merupakan keyakinan orang 

atas kemampuannya untuk menghasilkan level-level pelaksanaan yang 

mempengaruhi kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan 

mereka. 

 Menurut Aunillah (2011:60) percaya diri merupakan sebuah 

kekuatan yang luar biasa.Percaya diri laksana reaktor yang 

membangkitkan segala energi yang ada pada diri seseorang untuk 

mencapai sukses. 
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 Selain dari pendapat di atas, ada juga pengertian percaya diri dari 

sumber asing seperti di bawah ini: 

Goel (2012:89), Self Confidence is one of the personality trait 
which is a composite of a person s thoughts and feelings, 
struggle and hopes, fears and fantasies, his view of what he is , 
what he has been, what he might become, and his attitudes 
pertaining to his worth. 
Definisi percaya diri menurut Goel (2012:89), percaya diri 

adalahsalah satuciri kepribadian seseorang yang merupakangabungan 

dari pikiran dan perasaan, perjuangandanharapan, ketakutandan fantasi, 

apa yang dia lihat dan mungkin terjadi sesuai dengankemampuannya. 

Alias (2009:1)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. 

Definisi percaya diri menurut Alias (2009:1), Percaya diriadalah 

karakteristikindividuyang memungkinkanseseorang untukmemiliki 

pandanganpositif ataurealistisdari diri mereka sendiriatau situasi dimana 

mereka berada. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa percaya 

diri adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk 

memutuskan jalannya suatu tindakan yang dituntut untuk mengurusi 

situasi-situasi yang sedang terjadi. 

b. Indikator Percaya Diri 

Menurut Fitri (2012:108) indikator yang dibelajarkan sebagai berikut : 

1) Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri. 

Menurut wibowo (2012:148) indikator percaya diri sebagai berikut: 

1) Bekerja penuh keyakinan. 
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2) Tidak ketergantungan dalam melakukan pekerjaan. 

c. Cara Membangun Karakter Percaya Diri Pada Peserta Didik 

 Sebagai generasi penerus bangsa, sikap percaya diri sangat penting 

ditanamkan pada peserta didik agar ia tumbuh menjadi sosok yang 

mampu mengembangkan potensi dirinya. Menurut Aunillah (2011:61) 

berikut adalah beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru untuk 

membangun karakter percaya diri pada peserta didik: 

1) Memberi Pujian atas Setiap Pencapaian 

 Sesederhana apapun yang dilakukan oleh peserta didik, namun jika 

itu bernilai kebaikan, guru harus memberikan apresiasi berupa 

pujian. Apabila dilakukan secara tulus, apresiasi akan menumbuhkan 

rasa percaya diri pada peserta didik. 

 Jika peserta didik mendapat kasih sayang yang cukup dari guru dan 

orang tuanya, hal itu akan mengembangkan rasa percaya dirinya.  

2) Mengajari Peserta Didik untuk Bertanggung Jawab 

 Banyak hal dapat dilakukan oleh guru untuk menerapkan prinsip 

ini, seperti menugaskan peserta didik menjadi pembawa acara, 

pemimpin rapat di kelas, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan 

seperti itu akan memberi rasa tanggung jawab pada dirinya sekaligus 

mengajarinya untuk bersedia menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya, serta akan menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi 

dalam dirinya. 
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3) Mengajari Peserta Didik agar Bersikap Ramah dan Senang 

Membantu Orang Lain 

 Untuk mengajari peserta didik seperti itu, guru harus selalu ramah 

terhadap siapa saja sekaligus senantiasa tersenyum kepadanya.Guru 

pun harus menjadikan segala rutinitas hariannya menjadi 

menyenangkan. 

 Guru harus mengajari peserta didik supaya bersedia membantu 

orang lain, membantu teman sekelas atau teman sepermainannya 

yang sedang mengalami kesusahan. Selain itu, guru juga harus 

mengajari peserta didik agar mau berbagi dengan teman-teman 

sekelasnya. Sikap membantu ini akan menumbuhkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan meningkatkan manfaat pada dirinya sendiri. 

4) Mengubah Kesalahan menjadi “Bahan Baku” demi kemajuan 

 Saat peserta didik melakukan suatu kesalahan, guru harus tetap 

fokus pada kemajuan yang telah dicapainya, bukan pada kesalahan 

ataupun kegagalan yang dialaminya.Sebagai contoh, jika ada peserta 

didik yang mendapatkan nilai rapor buruk, guru tidak boleh 

memarahinya.Sebab, itu merupakan tindakan yang sia-sia. Alangkah 

lebih bermanfaat apabila guru mendorongnya untuk untuk lebih 

mendalami mata pelajaran yang masih kurang dikuasainya hingga ia 

memperoleh kemajuan. 

5) Jangan Menegur di Depan Banyak Teman 
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 Banyak guru yang mengkritik ataupun mengeluhkan tentang 

prilaku peserta didik terhadap orang lain. Bahkan, terkadang hal itu 

langsung disampaikan di depan teman-teman sekelasnya. 

Semestinya, guru berhati-hati atas setiap hal yang diungkapkan 

tentang peserta didik. Sebab, apabila guru keliru dalam 

memperlakukannya, maka rasa percaya dirinya justru akan menurun. 

6) Mendukung Sesuatu yang menjadi Minat Peserta Didik 

 Guru harus mendukung hobi dan mimpi-mimpi peserta didik. Jika 

ia suka menggambar, guru harus mendorongnya untuk menggambar 

pada waktu luang, bukan pada saat mata pelajaran berlangsung. Hal 

ini lebih baik daripada guru langsung memarahinya. Dukungan 

seperti itu tidak hanya akan membangun rasa percaya dirinya, tetapi 

juga akan meningkatkan kreatifitasny, mungkin ia akan mencapai 

kesuksesan besar dari hobi dan minatnya tersebut. 

7) Tidak Memanjakan Peserta Didik 

 Guru tidak boleh bersikap overprotectterhadap peserta didik. Sikap 

seperti tiu hanya akan menjadikannya lemah dan selalu bergantung 

pada orang lain. Sebaliknya, guru harus mampu menumbuhkan rasa 

mandiri dan percaya diri dengan cara yang bijak. 

Berdasarka pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan percaya diri peserta didik dapat dilakukan dengan 

membiasakan hal-hal baik kepada peserta didik. Guru juga harus benar-
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benar detail dalam mengawasi semua tindakan atau aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Menurut Mustari (2011:63) usaha-usaha untuk meningkatkan 

percaya diri secara umum sebagai berikut: 

1) Memiliki Keyakinan 

Percaya diri berarti keyakinan pada diri sendiri.Keyakinan dapat 

dipraktekan dalam setiap kesempatan.Mempraktekan keyakinan dan 

kebenaran dimulai dengan detail-detail kecil dari kehidupan kita. 

Langkah pertama adalah mencatat kapan dan dimana orang 

kehilangan keyakinannya, melihat melalui rasionalisasi yang 

digunakan untuk menemukan kembali keyakinannya yang hilang itu, 

untuk mengenali orang bertindak dalam cara yang pengecut, dan 

lagi-lagi bagaimana orang merasionalkannya. Untuk mengetahui 

bagaimana setiap pengkhianatan keyakinan melemahkan orang, dan 

bagaimana meningkatnya kelemahan membawa pada pengkhianatan 

baru. 

Masalah percaya diri adalah masalah diri sendiri, bagaimana 

sang diri itu percaya pada dirinya, pertama-tama adalah 

penggantungan cita-cita atau tujuan hidup. Cita-cita ini dapat 

dipecah-pecah ke dalam tahapan-tahapan. Misalnya, tahapan 

persekolahan dan perkuliahan adalah lulus dengan nilai yang baik. 

Setelah itu adalah tahapan kerja, dan seterusnya. Dipercayai bahwa 
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dengan adanya cita-cita dalam hati orang, maka orang itu akan 

menggapainya berbagai cara. 

2) Persamaan Kesempatan 

Kepercayaan diri saja tidak cukup.Diperlukan infra-struktur dan 

jaminan bahwa masyarakat pun mendukung kepercayaan 

dirinya.Jika masyarakat kita itu bersifat tidak adil terhadap orang 

miskin, maka orang misikin itu kehilangan kepercayaan 

dirinya.Untuk itu, perlu dikukuhkan adanya persamaan kesempatan 

dalam masyarakat kita. Pemerintah harus menyediakan kesempatan 

pendidikan yang sama baik dengan cara mensubsidi sekolah-sekolah 

swasta atau dengan menjalankan sistem sekolah umum. Pemerintah 

juga harus memperkuat dan menjamin persamaan kesempatan 

urusan-urusan komersial dan dalam pilihan bebas atas pekerjaan. 

3) Menghilangkan Inferioritas 

Dengan percaya diri, kita sebetulnya diajari bahwa kita adalah 

manusia yang sama dengan yang lainnya. Jika ada yang lebih maju, 

kita katakan bahwa kita juga manusia seperti mereka, yang harus 

makan, minum, dan tidur. Memang tidak ada manusia yang lebih 

dari manusia lain. Segagah dan sehebat apapun seorang jendral, 

kalau sedang tidur bisa dibunuh juga.Hal itu mengungkapkan bahwa 

tidak ada alasan untuk minder. Tetapi kenyataannya berbicara lain. 

Dalam hampir seluruh dunia kehidupan budaya, kita telah 

membiarkan penyakit inferior itu menjangkit kita.Akibatnya, dalam 
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berpakaian, kita memakai pakaian model barat, dalam makanan, 

snack, es krim, dan sejenisnya semuanya berkiblat ke barat.Dalam 

dunia seni bahkan dalam berpikir kita sudah mem-barat. 

Semua itu dapat diputar-balikan, jika kita memiliki kepercayaan 

diri yang kuat.Tentu saja tidak begitu saja kita mandiri, tanpa tahap-

tahap peniruan, misalnya. Orang jepang tidak akan sehebat sekarang 

jika mereka tidak meniru Barat. Tetapi memang harus diyakinkan 

dulu bahwa kita mampu meniru dan bahkan mampu melampaui yang 

kita tiru.Oleh karena itu, kita harus merasa bangga pada diri kita 

bahwa diri kita adalah superior.Inilah resep yang dipakai orang-

orang besar seperti Alexander Agung, Pangeran Kuning, dan Hitler 

dalam memajukan bangsanya. 

d. Pendidikan Percaya Diri 

Untuk mendidik kepercayaan diri anak, keluarga di rumah harus 

membawa anak pada kepercayaan dirinya. Yaitu bahwa sang anak dapat 

melakukan sesuatu, belajar sesuatu, membicarakan sesuatu secara baik. 

Di sini orang tua, semalas dan sesibuk apapun, harus bisa membuat 

anak-anaknya tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik. 

Di sekolah, guru-guru dapat mendidik siswanya agar dapat 

yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Misalnya, para siswa harus 

berani menyatakan pendapat, harus bisa berani tampil dihadapan orang 

lain, harus yakin, tidak ragu-ragu akan tindakan yang dipilihnya, jangan 

mencontek pekerjaan orang lain, dan lain sebagainya. 
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Demikianlah rasa percaya diri ini harus selalu ada, karena 

dengan percaya diri itulah manusia ada, dan dengan percaya diri itu 

pula dia bisa berprestasi. 

 

 

2. Belajar 

  Menurut Baharuddin (2010:12), belajar merupakan aktivitas yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman.  

  Menurut Slameto (2003:2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannyaMenurut 

Syah (2011:63), belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan 

unsur yang fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. 

  Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian 

belajar adalah aktivitas seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku pada dirinya melalui latihan atau pengalaman yang 

merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaran setiap jenis dan 

jenjang pendidikan. 

3. PrestasiBelajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 
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 Menurut Arifin (2009:12) 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. 

  Menurut Hamdani (2011:137) 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. 

  Selain dari pendapat di atas, ada juga pengertian prestasi dari 

sumber asing sebagai berikut ini: Algarabel (2001:46), achievement is 

the competence of a person in relation to a domain of 

knowledge.Definisi prestasi menurut Algarabel, 

prestasiadalahkompetensiseseorangdalam kaitannya 

denganbidangpengetahuan. 

Anyabwile (2005:39),achievement is defined in various ways, 
including performance on standardized tests, classroom 
performance, and achievement in non-academic activities, there is 
broad consensus that helping students achieve at higher levels is 
essential for their long-term academic, career and work, financial, 
and personal success. 

Definisi menurut Anyabwile (2005:39), Prestasididefinisikan 

dalamberbagai cara, termasuk kinerjapada tes standar, kinerja kelas,dan 

prestasi dalamkegiatan non-akademik, ada konsensus luasbahwa 

membantusiswa mencapaipadatingkat yang lebih tinggisangat penting 

untukjangka panjangakademik,karir danpekerjaanmereka, keuangan, 

dan kesuksesanpribadi. 
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 Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajarmerupakan hasil usaha 

belajar yang dicapai seseorang siswa berupa suatu kecakapan dari 

kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu yang 

dinyatakan dalam nilai setelah mengalami proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu, prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

 Menurut Arifin (2009:12) prestasi belajar mempunyai beberapa 

fungsi utama, antara lain sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas 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 “tendesi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia.” 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningfkatkan ilmu pengetahuan dan 

psikologi, dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ektern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 
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belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat.  

  Menurut peneliti prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

daya serap (kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, 

peserta didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Hamdani (2011:139) Pada dasarnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). 

a. Faktor internal 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari siswa.Faktor ini 

antara lain sebagai berikut: 

1) Kecerdasan (intelegensi)  

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya.Kemampuann ini sangat ditentukan oleh tinggi 

rendahnya intiligensi yang normal selalu menunukan kecakapan 

sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 

Menurut Kartono dalam Hamdani (2011:139) kecerdasan 

merupakan salah satu aspek yang penting dan sangat menentukan 
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berhasil tidaknya studi seseorang.Kalau seorang murid 

mempunyai tingkat kecerdasan normal atau diatas normal, secara 

potensi ia dapat mencapai prestasi yang tinggi.  

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa intelegensi 

yang baik atau kecerdasan yang tinggi merupakan faktor yang 

sangat penting bagi anak dalam usaha belajar.Intelegensi pada 

umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk 

mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan cara yang tepat. Jadi intelegensi sebenarnya bukan hanya 

persoalan kualitas otak, melainkan juga kualitas organ-organ 

tubuh lainnya. 

Tingkat intelegensi sangat mementukan keberhasilan 

belajar siswa.Semakin tinggi intelegensi seorang siswa, semakin 

tinggi pula peluang untuk meraih prestasi yang tinggi. 

2) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya angat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang.Uzer dan 

Lilis mengatakan bahwa faktor jasmaniah, yaitu pancaindra yang 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti mengalami sakit, 

cacat tubuh atau perkembangan yang tidak sempurna, 

berfungsinya kelenjar yang membawa kelaianan tingkah laku. 

3) Sikap 
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Sikap, yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh 

tak acuh.Sikap seseorang dapat dipengaruhi ole faktor 

pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan. 

 

 

4) Minat  

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu 

kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat 

sesuatu secara terus menerus.Minat ini erat kaitannya dengan 

perasaan, terutama perasaan senang. 

Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pembelajaran.Jika menyukai suatu mata pelajaran, siswa akan 

belajar dengan senang hati tanpa rasa beban.  

Menurut Winkel dalam Hamdani (2011:141) minat 

adaalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa 

tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu.Selanjutnya, Slameto 

mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memerhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang 

diaminati seseorang, diperhatikan terus yang disertai dengan rasa 

sayang. 
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Berdasar pendapat di atas, jelas bahwa minat memiliki 

pengaruh yang besar terhadap belajar atau kegiatan.Pelajaran 

yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan 

karena minat menambah kegiatan belajar.Untuk menambah minat 

seorang siswa di dalam menerima pelajaran di sekolah, siswa 

diharapkan dapat mengembangkan minat untuk melakukannya 

sendiri. 

Minat belajar yang telah dimiliki siswa merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya.Apabila 

seseorang mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu, 

akanterus berusaha untuk melakukan sehingga apa yang 

diinginkannya dapat tercapai.  

5) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Kartono dalam (Hamdani 2011:141) menyatakan bahwa 

bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberikan 

kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi 

kecakapan yang nyata.  Muhibbin dalam Hamdani (2011:141) 

bakat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan 

tugas tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan 

latihan. 
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Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa tumbuhnya 

keahlian tertentu pada seseorang sangat ditentukan oleh bakat 

yang dimilikinya.Bakat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi 

belajar bidang-bidang studi tertentu.Dalam proses belajar, 

terutama belajar ketrampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik.  

 

 

6) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong segala 

sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu.Motivasi dapat menentukan baik-tidaknya dalam 

mencapai tujuan sehingga semakin besar kesuksesan belajarnya. 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena 

hal tersebut merupakan keadaan siswa untuk melakukan 

belajar.Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah 

bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. 

Demikian pula, dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak 

didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar.  

Menurut Nasution dalam Hamdani (2011:142) 

mengatakan bahwa motivasi adalah segala daya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan  Sardiman 
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mengatakan bahwa motivasi adalah menggerakan siswa untuk 

melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu: 

1) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan.Keluarga adalah 

lembaga pendidikan pertama dan utama.Keluarga yang sehat besar 

artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan dalam 

ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. 

Oleh karena itu orang tua hendaknya menyadari bahwa 

pendidikan dimulai dari keluarga.Sedangkan sekolah merupakan 

pendidikan lanjutan.Peralihan pendidikan informal ke lembaga-

lembaga formal memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua 

dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, orang tua harus 

menaruh perhatian yang serius tentang cara belajar anak di rumah. 

Perhatian orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi 

sehingga anak dapat belajar dengan tekun, kareana anak 

memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik untuk belajar. 

2) Keadaan Sekolah 
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Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, 

karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk 

belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian 

pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan 

kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan 

mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. Oleh sebab itu, guru harus 

dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang disajikan, dan 

memiliki metode yang tepat dalam mengajar 

 

3) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor 

yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm 

proses pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar 

sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, 

sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul 

dengan lingkungan dimana anak itu berada. 

Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang 

rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak 

mereka. Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan 

kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tidak menentu 

anakpun dapat terpengaruh pula. 
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Dengan demikian dapat dikatakan lingkungan membentuk 

kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak 

akan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya. Oleh karena itu, apabila seorang siswa bertempat 

tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin belajar maka 

kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada 

dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Sapriya (2011:7) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di tingkat 

SD/MI/SDLB.IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan 

kewarganegaraan.Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat 

materi geografi, sejarah, dan ekonomi.Sedangkan fungsinya adalah 

untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan Negara 

Indonesia. 

Selain dari pendapat di atas, ada juga pengertian IPS dari 

sumber asing sebagai berikut: Savage (1996:9), social studies is the 

integrated study of the social sciences and humanities to promote civic 

competence. Menurut Savage (1996:9),ilmu sosialadalah studi 

yangterintegrasidariilmu-ilmusosial dansastrauntuk 

mendorongkompetensi kewarganegaraan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, IPS 

adalah ilmu pengetahuan tentang manusia dalam lingkungan 

hidupnya, yaitu mempelajari kegiatan hidup manusia dalam kelompok 

yang disebut masyarakat dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu 

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

sebagainya. 

b.  Karakteristik Mata PelajaranIlmu Pengetahuan Sosial 

Karakteristik mata pembelajaran IPS berbeda dengan disiplin 

ilmu lain yang bersifat monolitik ilmuPengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti 

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

Proses pembelajaran di kelas untuk para siswa hendaknya dapat 

mengarahkan, membimbing, dan mempermudah mereka dalam 

penguasaan sejumlah konsep dasar sehingga mereka dapat 

membentuk struktur ilmu pengetahuannya sendiri. Tugas ini 

sebenarnya tidak mudah mengingat kemampuan siswa sekolah 

memiliki latar belakang kemampuan dan lingkungan belajar yang 

berbeda. Oleh karena itu, sangat perlu ada upaya pencarian dan 

penerapan model pembelajaran yang tepat agar proses belajar 

mengajar lebih berkualitas. 

Menurut Trianto (2010:174)mata pelajaran IPS memiliki 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut: 
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1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-

unsur geografi, sejarah, ekonomi, hokum, politik 

kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, 

pendidikan, dan agama.  

2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, 

yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok 

bahasan atau topik (tema) tertentu.  

3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga 

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 

lngkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-

upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan 

kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan. 

c.  Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mengenai tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial, para ahli sering 

mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan 

dari program pendidikan tersebut, Gross dalam Solihatin (2007:14) 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Tujuan lain 
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dari pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan 

yang dihadapinya. 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk 

mendidik memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Berdasarkan pengertian dan 

tujuan dari pendidikan IPS, tampaknya dibutuhksn suatu pola 

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan 

tersebut.Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan 

menggunakan berbagai model, metode dan strategi pembelajaran 

senantiasa terus ditingkatkan, agar pembelajaran Pendidkan IPS 

benar-benar mampu mengkondisikan upaya pembekalan kemampuan 

dan ketrampilan dasar bagi siswa untuk menjadi manusia dan warga 

Negara yang baik.Hal ini dikarenakan pengkondisian iklim belajar 

merupakan aspek penting bagi tercapainya tujuan pendidikan. 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa 

dirinya sendiri maupun ysng menimpa masyarakat.  
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Arah mata pelajaran IPS ini dilatarbelakangi oleh 

pertimbangan bawha di masa yang akan datang peserta didik akan 

menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Menurut Sapriya (2011:194) tujuan pembelajaran IPS di 

sekolah dasar sebagai berikut : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya.  

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial.  

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan.  

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakt yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

Disamping itu, bertujuan sikap siswa terhadap pelajaran 

berupa: penerimaan, jawaban atau sambutan, penghargaan, 

pengorganisasian, karakteristik nilai, dan menceritakan.  
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Meskipun memiliki tujuan yang sangat mulia, kualitas pembelajaran 

IPS sering kali jauh dari harapan. Guru menghadapi masalah klasik, 

seperti rendahnya prestasi belajar dan keaktifan siswa terhadap 

pelajaran IPS di sekolah.Hal ini terjadi karena para siswa menganggap 

pelajaran IPS adalah pelajaran yang sulitkarena banyak materi yang 

harus dihafalkan. 

5. Materi Pembelajaran 

  Materi pembelajaran pada penelitian ini adalah, ”menghargai jasa 

dan peran tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia”, yang 

terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Berikut akan dijabarkan mengenai materi 

yang akan diajarkan: 

  Peristiwa sekitar proklamasi: 

1) Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan 

2) Pembentukan alat kemerdekaan NKRI 

3) Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia 

4) Menghargai jasa-jasa pahlawan 

6. Model Cooperatif Learning 

a. Pengertian model pembelajaran kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) sesuai dengan 

fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan 

dengan oeang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, 

pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan 

itu, belajar kelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan 
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untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung 

jawab.Saling membantu dan berlatih berinteraksi-komunikasi-

sosialisasi karena kooperatif adalah miniatur dari hidup 

bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Metode belajar yang menekankan belajar dalam 

kelompok heterogen saling membantu satu sama lain, bekerjasama 

menyelesaikan masalah, dan menyatukan pendapat untuk memperoleh 

keberhasilan yang optimal baik kelompok maupun individu. 

 Selain pendapat di atas, ada juga pengertian pembelajaran 

kooperatif dari sumber asing sebagai berikut: Savage 

(1996:217),cooperative learning is an approach that emphasizes 

working together. Menurut Savage (1996:217),pembelajaran 

kooperatifadalah suatu pendekatanyang menekankan pada bekerja 

sama. 

Felder (2007:1) Cooperative learning is an approach to 
groupwork that minimizes the occurrence of those unpleasant 
situations and maximizes the learning and satisfaction that result 
from working on a high-performance team. 
Menurut Felder (2007:1), pembelajaraan kooperatif adalah sebuah 

pendekatan untuktugas kelompokyang 

meminimalkanterjadinyasituasi-situasitidak menyenangkan 

danmemaksimalkanbahwahasilbelajar dankepuasan daribekerja 

padatimberkinerja tinggi. 

 Menurut Suyatno (2009:51) model pembelajaran kooperatif adalah 

kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama 
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saling membantu mengkonkstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, 

atau inkuiri. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran sistem belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

b. Langkah-langkah Metode Kooperatif 

 Menurut suyatno (2009:51) langkah langkah pembelajaran 

kooperatif sebagai berikut: 

1) Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa 

2) Menyampaikan informasi 

3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

4) Membimbing kelompok belajar dan bekerja 

5) Evaluasi 

6) Memberikan penghargaan 

7. Kooperatif Tipe Artikulasi 

a. Pengertianmetode kooperatif tipe Artikulasi 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe dan model 

pembelajaran, salah satunya adalah Artikulasi.TipeArtikulasi 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang bermuara pada 

pembelajaran aktif (active learning) yang dalam pelaksanaanya banyak 

melibatkan siswa, yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima 

pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada 
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temannya dalam satu kelompok.Peran guru disini hanya sebagai 

pemberi arahan awal mengenai topik pembelajaran, dan selanjutnya 

penertiban terhadap jalannya pembelajaran. 

Menurut Suyatno (20009:70) metode kooperatif tipe Artikulasi 

adalah model pembelajaran dengan sintak : penyampaian kompetensi, 

sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku, salah satu siswa 

menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya 

kemudian bergantian, hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas, 

guru membimbing siswa untuk menyimpulkan. 

Model artikulasi dalam proses pembelajaran pada kelas-kelas yang 

umum, merupakan model yang prosesnya seperti pesan berantai, artinya 

apa yang telah diberikan Guru, seorang siswa wajib meneruskan 

menjelaskannya pada siswa lain (pasangan kelompoknya). Siswa 

dituntut untuk bisa berperan sebagai ‘penerima pesan’ sekaligus 

berperan sebagai ‘penyampai pesan.’ 

b. Langkah-langkahmetode kooperatif tipe Artikulasi 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe  

Artikulasi adalah sebagai berikut (Suyatno, 2009:120): 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Guru menyajikan materi sebagaimana biasanya.  

3) Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok 

berpasangan dua orang. 
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4) Suruhlah seorang dari pasangan itu menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat 

catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga 

kelompok lainnya. 

5) Suruh siswa secara bergiliran atau diacak menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman pasangannya, sampai sebagian siswa 

sudah menyampaikan hasil wawancaranya. 

6) Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya 

belum dipahami siswa. 

7) Kesimpulan/penutup 

c. Kelebihan dan kelemahan metode kooperatif tipe Artikulasi 

Kelebihan dan kekurangan metode kooperatif tipeArtikulasi 

sebagai berikut:  

 

1) Kelebihan  

a) Semua siswa terlibat (mendapat peran).  

b) Melatih kesiapan siswa.  

c) Melatih daya serap pemahaman dari orang lain 

d) Cocok untuk tugas sederhana. 

e) Lebih mudah dan cepat membentuknya. 

f) Meningkatkan partisipasi anak 
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Melihat kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe  Artikulasi 

ini maka dapat diterapkan untuk meningkatkan percaya diri dan 

prestasi belajar siswa.  

2) Kekurangan 

a) Untuk mata pelajaran tertentu.  

b) Waktu yang dibutuhkan banyak. 

c) Materi yang didapat sedikit. 

d) Lebih sedikit ide yang muncul. 

Kekurangan dari metode tersebut harus bisa diantisipasi oleh 

guru. Guru harus pintar-pintar agar kekurangan tersebut dapat di 

minimalisirkan. 

8. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media  

 Menurut Arsyad (2007:2) media pembelajaran adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada 

khususnya. 

 Menurut Fathurohman (2010:65), dalam aktivitas pembelajaran 

media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa 

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dengan peserta didik. 

 Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa media adalah alat 

yang digunakan untuk menyalurkan informasi dan pengetahuan dalam 

interaksi antara pendidik dan peserta didik. 
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b. Macam-macam media 

 Media yang dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis, 

tetapi sudah lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, 

daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya. Menurut 

Fathurohman (2010:67) macam-macam media dilihat dari jenisnya 

sebagai berikut: 

1) Media Auditif 

   Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan 

hitam.Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai 

kelainan dalam pendengaran. 

2) Media Visual 

  Media visual adalah mendia yang hanya mengandalkan 

indera pengelihatan. Media visual ini ada yang menampilkan 

gambar diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) 

foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang 

menampilkan gambaran atau simbol yang bergerak seperti film 

bisu, dan film kartun. 

3) Media Audiovisual 

   Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar.Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama 

dan kedua. Media ini dibagi lagi ke dalam: 
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a) Audiovisual Diam, yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film 

rangkai suara. 

b) Audiovisual Gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-

cassette. 

c. Prinsip-prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media 

Sudjana dalam Fathurohman (2010:68) mengemukakan beberapa 

prinsip pemilihan media pengajaran adalah, sebagai berikut: 

a) Menentukan jenis media dengan tepat; artinya, sebaiknya guru 

memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan 

dan bahan pelajarayang akan diajarkan. 

b) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya 

perlu diperhitungkan apakah pengguanaan mediaitu sesuai dengan 

tingkat kematangan kemampuan anak didik. 

c) Menyajikan media dengan tepat; artinya, tekhnik dan metode 

pengguanaan media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan 

tujuan, bahan metode, waktu dan sarana yang ada. 

d) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan 

situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada 

waktu menajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat dan 

selama proses belajar mengajar terus-menerus memperlihatkan atau 

menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

prinsip pemilihan media harus sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga semua aspek dapat terpenuhi sesuai dengan apa 

yang diinginkan. 

d. Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Media 

Pengajaran 

Menurut Fathurrohman  (2010:69) faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam memilih media pengajaran sebagai berikut : 

1) Objektivitas 

Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran 

harus dihindarkan.Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media 

pengajaran atas dasar kesenangan pribadi.Apabila secara objektif, 

berdasarkan hasil penelitian atau percobaan, suatu media 

pengajaran menunjukan keefektifan dan efisiensi yang tinggi, maka 

guru jangan merasa bosan menggunakannya.Untuk menghindari 

pengaruh unsur subjektivitas guru, alangkah baiknya apabila dalam 

memilih media pengajaran itu guru meminta pandangan atau saran 

dari teman sejawat, dan/atau melibatkan siswa. 

2) Program Pengajaran 

Program yang akan disampaikan kepada anak didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, 

maupun kedalamannya. Meskipun secara teknis program itu sangat 

baik, jika tidak sesuai dengan kurikulum ia tidak akan banyak 
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membawa manfaat, bahkan mungkin hanya menambah beban, baik 

bagi anak didik maupun bagi guru disamping akan membuang 

buang waktu, tenaga dan biaya. Terkecuali jika program itu hanya 

dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja, daripada anak 

didik bermain-main tidak karuan. 

3) Sasaran Program 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik 

yang akan menerima informasi pengajaran melalui media 

pengajaran. Pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu 

anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara 

berfikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan 

dalam belajarnya. Untuk itu maka media yang akan digunakan 

harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak 

didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang akan digunakan, 

cara dan kecepatan penyajiannya, ataupun waktu penggunaannya. 

4) Situasi dan Kondisi 

Situasi dan kondisi yang ada juga perlu mendapat perhatian 

dalam menentukan pilihan media pengajaran yang akan digunakan. 

Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi: 

a) Situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan 

dipergunakan, seperti ukurannya, perlengkapannya, 

ventilasinya. 
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b) Situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran 

mengenaji jumlahnya, motivasi dan kegiatannya. Anak didik 

yang sudah melakukan praktik yang berat, seperti peaktik 

olahraga, biasanya kegiatan belajarnya sangat menurun. 

5) Kualitas Tekhnik 

Dari segi tekhnik,media pengajaran yang akan digunakan perlu 

diperhatikan, apakah sudah memenuhi syarat. Barangkali ada 

rekaman audionya, gambar-gambar, alat-alat bantunya yang kurang 

jelas atau cukup lengkap, sehingga perlu penyempurnaan sebelum 

digunakan. Suara atau gambar yang kurang jelas bukan saja tidak 

menarik, tetapi juga dapat menggangu jalannya proses belajar 

mengajar. 

Penelitimenyimpulkan bahwa faktor-faktor dalam pemilihan media 

harus sesuai dengan materi yang akan di ajarkan, sehingga media 

tersebut dapat digunakan secara efektif dan maksimal. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Releven 

Penelitian yang telah dilakukan Abdul Arafik guru Sekolah Dasar Negeri 

035 Terusan Mas, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, pada 

tahun 2012 yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Artikulasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri 035 Terusan Mas, Kelurahan Sungai Perak, 

Kecamatan Tembilahan”. Penelitian yang dilakukkan bertujuan untuk 
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meningkatkan prestasi belajar agama melalui metode koopertatif tipe 

Artikulasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan 

menyatakan bahwa “ Penerapan Pembelajaran dengan menggunakan metode 

koopertatif tipe Artikulasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan nilai rata-rata kelas dan 

peningkatan ketuntasan belajar siswa.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa,hasil penelitian prestasi belajar siswa  menunjukan peningkatan dari 

siklus I 62,83% dan pada siklus II 82,66%. Ketuntasan klasikal siklus I 63,33% 

dan siklus II 86,66%. 

C. Kerangka Berfikir 

  Keberhasilan pembelajaran terwujud apabila tujuan pembelajaran telah 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan.Keberhasilan dalam pembelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Guru sebagai pemegang kendali di kelas, 

mempunyai tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

mencari model atau metode pembelajaran yang dapat membawa pengaruh 

besar pada pola pikir siswa dalam peningkatan rasa percaya diri dan prestasi 

belajar siswa, yaitu dengan menggunakan variasi metode pembelajaran, 

diantaranya dengan model pembelajaran kooperatif tipe Artikulasi.Melalui 

metode ini siswa dilibatkan secara langsung. Pada penerapan tipe Artikulasi 

yang melibatkan siswa berpartisipasi dalam pembelajaran akan berdampak 

positif bagi peningkatan percaya diri siswa dalam pembelajaran peningkatan 

prestasi belajar siswa.  

Bentuk desain penelitian tindakan kelas dari Mulyasa (2009:73) 
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diperlihatkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Desain penelitian tindakan kelas dari Mulyasa (2009:73) 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : 

1. Peningkatan rasa percaya diri siswa kelas VASD Negeri 1Brobot 

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2012/2013 

materi menghargai jasa dan peran tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Artikulasi. 

2. Prestasi belajar siswa kelas VASD Negeri 1Brobot Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2012/2013 materi menghargai jasa 

dan peran tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dapat 

ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Artikulasi. 

1. Rencana 

2. Tindakan 

3. Observas

4. Refleksi  

SiklusI 
1. Rencana 

3. observasi 

4. Refleksi 2. Tindakan 

Siklus II 
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