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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Belajar  merupakan  kegiatan  penting  setiap  orang,  termasuk  di 

dalamnya  belajar  sebagaimana  seharusnya  belajar.  Dalam  aktivitas 

kehidupan manusia sehari-hari  hampir tidak pernah dapat terlepas dari 

kegiatan  belajar,  baik  ketika  seseorang  melaksanakan  aktivitasnya 

sendiri,  maupun dalam suatu kelompok tertentu.  Pengertian belajar  itu 

sendiri  dapat  kita  temukan  dalam berbagai  sumber  atau  literature.  Di 

bawah ini ada beberapa pengertian dalam belajar yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli diantarnya yaitu:

(Trianto, 2013. h. 9) George J. Mouly dalam bukunya Psycology 

for Effective Teaching, mengatakan bahwa belajar pada dasarnya adalah 

proses perubahan tingkah laku seseorang berkat adanya pengalaman. 

Anthoni  Robbins  mendefinisikan  belajar  adalah  proses 

menciptakan  hubungan  antara  sesuatu  (pengetahuan)  yang  sudah 

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dari definisi ini dimensi 

belajar  memuat  beberapa  unsur,  yaitu  :  (1)  penciptaan  hubungan,  (2) 

sesuatu  hal  (pengetahuan)  yang  sudah  dipahami,  dan  (3)  sesuatu  hal 

(pengetahuan) yang baru. 
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Jerome  Bruner  dalam  (Romberg  &  Kaput,  1999)  mengatakan 

bahwa  belajar  adalah  suatu  proses  aktif  dimana  siswa  membangun 

(mengkonstruk)  pengetahuan  baru  berdasarkan  pada 

pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Dari beberapa teori ahli diatas dapat dismpulkan belajar bukanlah 

semata-mata  mentransfer  pengetahuan yang ada  di  luar  dirinya,  tetapi 

belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan 

pengalaman  yang  baru  dengan  pengetahuan  yang  sudah  dimilikinya 

dalam format yang baru. 

b. Pembelajaran

Pembelajaran dapat  dikatakan sebagai  hasil  dari  memori  kognisi 

dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang 

terjadi ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi 

dalam kehidupan  sehari-hari,  karena  belajar  merupakan  proses  alamiah 

setiap  orang.  Wenger  (1998:  227;  2006:  1)  mengatakan,  “pembelajaran 

bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak 

melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang 

berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari it, pembelajaran bisa terjadi 

dimana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, 

ataupun sosial.” 

Dengan  demikian,  pembelajaran  dapat  diartikan  sebagai  proses 

modifikasi  dalam  kapasitas  manusia  yang  bisa  dipertahankan  dan 

ditingkatkan  levelnya (Gagne,  1977).  Selama proses  ini,  seseorang bisa 
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memilih untuk melakukan perubahan atau tidak sama sekali terhadap apa 

yang ia lakukan. Ketika pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam 

perilaku,  tindakan, cara,  dan performa,  maka konsekuensinya jelas:  kita 

bisa  mengobservasi,  bahkan  menverifikasi  pembelajaran  itu  sendiri 

sebagai objek. 

Sistem  pembelajaran  dalam  pandangan  kontruktivis  menurut 

Hudojo (1998) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) siswa terlibat aktif 

dalam belajarnya.  Siswa  belajar  materi  (pengetahuan)  secara  bermakna 

dengan bekerja  dan  berfikir,  (b)  informasi  baru harus  dikaitkan dengan 

informasi  sebelumnya sehingga  menyatu  dengan skemata  yang dimiliki 

siswa.

Keefektifan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah 

pelaksanaan proses belajar mengajar (Sadiman, 1987 dalam Irfa`I, 2002, h. 

102).  Menurut  Tim Pembina  Mata  Kuliah  Didatik  Metodik  Kurikulum 

IKIP Surabaya  (1988)  dalam Lince  (2001,  h.  42),  bahwa efesiensi  dan 

keefektifan  mengajar  dalam  proses  interaksi  belajar  yang  baik  adalah 

segala  daya  upaya  guru  untuk  membantu  para  siswa  agar  bisa  belajar 

dengan baik. Untuk mengetahui keefektifan mengajar, dengan memberkan 

tes,  sebab  hasil  tes  dapat  dipakai  untuk  mengevaluasi  berbagai  aspek 

proses pembelajaran.

(Trianto, 2013. h. 20) menurut Soemosasmito (1988, h. 119) suatu 

pembelajaran  dikatakan  efektif  apabila  memenuhi  persyaratan  utama 

keefektifan pengajaran, yaitu :



4

1) presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap 

KBM;

2) Rata-rata  perilaku melaksanakan tugas  yang tinggi  di  antara 

siswa;

3) Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan 

siswa (orientasi keberhasilan belajar) diutamanak;

4) Mengembangkan  suasana  belajar  yang  akrab  dan  positif, 

mengembangkan  struktur  kelas  yang  mendukung  butir  (2), 

tanpa mengabaikan butir (4).

Dari  beberapa  teori  ahli  diatas  dapat  dismpulkan  pembelajaran 

adalah perubahan tingkah laku atau proses modifikasi pada manusia yang 

dipetahankan dalam segi pemahaman dan proses interaksi individu dengan 

lingkunganmya.

2. Model-model Pembelajaran

a) Model Pembelajaran Explicit Instruction 

Menurut  Archer  dan  Hughes  (2011),  strategi  pembelajaran 

Explicit  Instruction adalah  salah  satu model  pendekatan  mengajar  yang 

dirancang  khusus  untuk  menunjang  proses  belajar  siswa.  Strategi  ini 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan procedural yang 

terstruktur  dan  dapat  diajarjan  dengan  pola  kegiatan  yang  bertahap, 

selangkah  demi  selangkah.  Strategi  ini  sering  dikenal  dengan  model 

pengajaran langsung. Explisit Instruction, menurut kardi (dalam Uno dan 

Nurdin, 2011, h. 118), dapat dibentuk “ceramah, demonstrasi,  pelatihan, 
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atau praktik, dan kerja kelompok”. Strategi ini juga dapat digunakan untuk 

menyampaikann  pelajaran  yang  ditransformasikan  langsung  oleh  guru 

kepada siswa. 

b) Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa 

anggota  dalam  satu  kelompok  yang  bertanggung  jawab  atas  penguasaan 

bagian  materi  belajar  dan  mampu  mengajarkan  bagian  tersebut  kepada 

anggota lain dalam kelompoknya (Arends, 1997). Kemudian, Isjoni (2007: 

54), menambahkan “pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal”.

Model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Jigsaw merupakan  model 

pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri  dari  4-6  orang  secara  heterogen  dan  bekerjasama  saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian 

materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut 

kepada anggota kelompok lain (Nurhadi & Senduk, 2003: 64)

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 

terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa 

tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus 

siap  memberikan  dan  mengajarkan  materi  tersebut  pada  anggota 

kelompoknya yang lain. Dengan demikian, “Siswa saling tergantung satu 
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dengan  yang  lain  dan  harus  bekerja  sama  secara  kooperatif  untuk 

mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, 1994: 34).

c) Model Pembelajaran Teams Games Tournament

Teams Games Tournament  (TGT)  merupakan salah satu model 

pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk membantu siswa mereview dan 

menguasai  materi  pelajaran.  Slavin  menemukan  bahwa  TGT  berhasil 

meningkatkan skill-skill  dasar,  pencapaian,  interaksi  positif  antar  siswa, 

harga  diri,  dan  sikap  penerimaan  pada  siswa-siswa  lain  yang  berbeda. 

Dalam  TGT,  siswa  mempelajari  materi  di  ruang  kelas.  Setiap  siswa 

ditempatkan  dalam  satu  kelompok  yang  terdiri  dari  tiga  orang 

berkemampuan rendah, sedang, tinggi, komposisi ini dicatat dalam tabel 

khusus (tabel tournament),  yang setiap minggunya harus diubah. Dalam 

TGT setiap anggota-anggota nya, barulah mereka diuji secara individual 

melalui  game akademik.  Nilai  yang  mereka  peroleh  dari game akan 

menentukan skor kelompok mereka masing-masing (Huda, 2011).

d) Model Pembelajaran Problem Based learning (PBL)

Problem  Based  Learning (PBL) Pembelajaran  berdasarkan 

masalah  ini  telah  dikenal   sejak  zaman  Jhon  Dewey.  Menurut  Dewey 

dalam (Trianto, 2009, h. 91) “Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi 

antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antar dua arah belajar 

dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik 

berupa bantuan dan masalah. Sedangkan sistem saraf otak berfungsi untuk 
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pembeljaran  yang  dimulai  dengan  masalah  yang  penting  dan  relevan 

(bersangkut-paut)  bagi  menafsirkan  bantuan  itu  secara  efektif  sehingga 

masalah  yang  dihadapi  dapat  diselidiki,  dinilai,  dianalisis,  serta  dicari 

pemecahannya dengan baik”.

Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) adalah strategi 

pembelajaran siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang 

mengharuskannya  untuk  mengidetifikasi  permasalahan,  mengumpulkan 

data, dan menggunakan data  tersebut untuk pemecahan masalah (Panen 

dalam Rusmono 2012, h. 74).

Pembelajaran  Berbasis  Masalah  (PBL)  menyarankan  kepada 

peserta didik untuk mencari atau menentukan sumber-sumber pengetahuan 

yang  relevan.  Pembelajaran  Berbasis  Masalah  (PBL)  memberikan 

tantangan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta 

didik  lebih  dajak  untuk  membentuk  suatu  pengetahuan  dengan  sedikit 

bimbingan  atau  arahan  guru.  Sementara  pada  pembelajaran  tradisional, 

peserta  didik  lebih  diperlukan  sebagai  penerima  pengetahuan  yang 

diberikan  secara  tersetruktur  oleh  seorang  guru.  Gurupun  hanya 

mengajarkan dengan menggunakan metode ceramah saja.

Pembelajaran  berbasis  masalah  Problem  Based  Learning, 

selanjutnya  disingkat  PBL,  merupakan  salah  satu  model  pembelajaran 

yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta 

didik.  PBL adalah  suatu  model  pembelajaran  yang  melibatkan  peserta 

didik  dalam  memecahkan  suatu  masalah  melalui  tahap-tahap  metode 
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ilmiah  sehingga  peserta  didik  dapat  mempelajari  pengetahuan  yang 

berhubungan  dengan  masalah  tersebut  dan  sekaligus  memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah.

Pada proses pembelajaran dengan Model Problem Based learning 

pertama-tama  siswa  disajikan  suatu  masalah.  Kemudian  siswa 

mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam sebuah kelompok kecil. 

Mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus kemudian mendefinisikan 

sebuah  masalah.  Mereka  membrainstroming gagasa-gagasannya  dengan 

berpijak  pada  pengetahuan  sebelumnya.  Kemudian,  mereka 

mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah 

serta apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah masalah tersebut. 

Mereka juga mendesain suatu rencana tindakan untuk menggarap masalah. 

Dalam  hal  ini  siswa  terlibat  studi  independen  untuk  menyelesaikan 

masalah di luar bimbingan guru. Hal ini bisa mencakup : perpustakaan, 

database, website, masyarakat dan observasi. Siswa kembali pada tutorial 

PBL,  lalu  saling  sharing informasi,  melalui  peer  teaching  cooperative 

learning atau masalah tertentu. Siswa menyajikan solusi atas masalah. Dan 

terakhir  mereview apa  yang  mereka  pelajari  selama  proses  pengerjaan 

selama ini. Semua yang berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat dalam 

review pribadi, review berpasangan, dan  review   berdasarkan bimbingan 

guru,  sekaligus  melakukan  refleksi  atas  kontribusinya  terhadap  proses 

tersebut. 
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Ciri  yang  paling  utama  dalam model  pembelajaran  PBL yaitu 

dimunculkannya  masalah  pada  awal  pembelajarannya.  Menurut  Arends 

(Trianto, 2007) berbagai pengembangan pengajaran berdasarkan masalah 

telah  memberikan  model  pengajaran  itu  memiliki  karakteristik  sebagai 

berikut : 

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

a) Autentik,  yaitu  masalah  harus  berakar  pada  kehidupan 

dunia nyata siswa daripada berakar dari prinsip-prisip disiplin 

ilmu tertentu.

b) Jelas, yaitu masalah yang dirumuskan dengan jelas, dalam 

arti  tidak menimbulkan masalah baru pada siswa yang pada 

akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa.

c) Mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan seharusnya 

mudah  dipahami  siswa  dan  disesuaikan  dengan  tingkat 

pemhaman siswa.

d) Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran,  luas artinya 

masalah tersebut harus mencakup seluruh materi pembelajaran 

yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, dan sumber 

yang tersedia.

e) Bermanfaat, yaitu masalah tersebut bermanfaat bagi siswa 

sebagai pemecah masalah dan guru sebagai pembuat masalah.
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2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu

Masalah  yang  diajukan  hendaknya  melibatkan  berbagai 

disiplin ilmu.

3) Penyelidikan autentik (nyata)

Dalam penyelidikan siswa menganalisis dan merumuskan  masalah, 

mengembangkan  dan  meramal  hipotesis,  mengumpulkan  dan 

menganalisis  informasi,  melakukan  eksperimen,  membuat 

kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir.

4) Menghasilkan produk dan memamerkannya.

Siswa  bertugas  menyusun  hasil  kerjanya  dalam  bentuk 

karya dan memaerkannya dalam bentuk hasil karyanya.

5) Kolaboratif

Pada  model  pembelajaran  ini,  tugas-tugas  belajar  berupa 

masalah diselesaikan bersama antar siswa secara berkelompok.

a) Beberapa Teori yang Melandasi Problem Based Learning (PBL)

Dalam  perkembangan  nya  model  Problem  Based  Learning 

(PBL) dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme, teori perkembangan 

kognitif, dan teori belajar penemuan Jerome Burner.

(1) Teori Belajar Konstruktivisme

Teori- teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokan 

dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini 

menyatakan  bahwa  siswa  harus  menemukan  sendiri  dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 
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dengan aturan-aturan lama,  dan merevisinya bila  aturan-aturan itu 

tidak sesuai (Trianto, 2007). Bagi siswa agar benar-benar memahami 

dan  dapat  menerapkan  pengetahuan,  mereka  harus  bekerja 

memecahkan  masalah  menemukan  segala  sesuatunya  sendiri  dan 

berusaha  dengan  susah  payah  dengan  ide-idenya  sendiri  (Trianto, 

2007). 

Menurut teori konstruktivisme ini, satu prisnsip yang paling 

penting dalam psikologi pendidikan ialah bahwa guru tidak hanya 

memberikan  suatu  pengetahuan  kepada  siswa,  siswa  harus 

membangun  sendiri  pengetahuan  didalam  benaknya.  Guru  dapat 

memberikan  kemudahan  untuk  proses  ini  dengan  memberi 

kesempatan pada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide 

mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.

(2) Teori Pembelajaran Kognitif 

Teori belajar kognitif pertama kali diperkenalkan oleh Piaget. 

Menurutnya, perkembangan kognitif sebagian besar  ditentukan oleh 

manipulasi dan  interaksi aktif anak dengan lingkungan. Piaget yakin 

bahwa  pengalaman-pengalaman  fisik  dan  manipulasi  lingkungan 

penting bagi terjadinya perubahan perkembangan., sementara itu Nur 

dalam (Trianto,  2007)  berpendapat  bahwa interaksi  sosial  dengan 

teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu 
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memperjelas  pemikiran  yang  akhirnya  memuat  pemikiran  itu 

menjadi lebih logis.

Menurut  teori  Piaget,  setiap  individu  mulai  dari  bayi  yang 

baru lahir sampai menginjak usia dewasa mengalami empat tingkat 

perkembangan kognitif.

Empat tingkatan perkembangan kognitif tersebut diantaranya 

(Dahar, 1989) : 

(a) Sensori-motor (Mulai lahir-2 Tahun)

(b) Pra-oprasional (2 sampai 7 Tahun)

(c) Oprasional Konkret (7 sampai 11 Tahun)

(d) Oprasional Formal (11 Tahun- Dewasa) 

          Teori perkembangan Piaget, memandang perkembangan 

kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun 

sistem  makna  dan  memahami  realitas  melalui  pengalaman-

pengalaman dan interaksi mereka.

b) Tahapapan  Pelaksanaan  Pembelajaran  Problem  Based 

Learning (PBL)

Pelaksanaan  pembelajaran  model  Problem  Based  learning 

(PBL) terdiri dari 5 tahap, yaitu : 

Tahap  pertama,  adalah  proses  orientasi  peserta  didik  pada  masalah. 

Pada  tahap  ini  guru  menjelaskan  tujuan  pembelajaran,  menjelaskan 

logistic yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah, dan mengajukan masalah.
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Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini guru membagi 

peserta didik dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.

Tahap  ketiga,  membimbing  penyelidikan  individu  maupun  kelompok. 

Pada  tahap  ini  guru  mendorong  peserta  didik  untuk  mengumpulkan 

informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  penjelasan  dan 

pemecahan masalah.

Tahap keempat,  mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini 

guru  membantu  peserta  didik  dalam merencanakan  dan  menyiapkan 

laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka berbagi tugas 

dengan sesama temannya. 

Tahap  kelima, menganalisis  dan  mengevaluasi  proses  dan  hasil 

pemecahan masalah. Pada tahap ini guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan 

yang mereka lakukan. 

Kelima  tahap  ini  dilakukan  dalam  pelaksanaan  model  PBL ini 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 

Tahap-tahap Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
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Tahap Pembelajaran Kegitan Guru

Tahap 1

Orientasi peserta didik 

pada masalah

Guru  menjelaskan tujuan  pembelajaran,  menjelaskan 
logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau 
cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa 
untuk terlibat dalam aktivitas pemecah masalah.

Tahap 2

Mengorganisasi peserta 

didik 

Guru membagi siswa kedalam kelompok,  membantu 

siswa mengidentifikasi  dan  mengorganisasikan  tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah.

Tahap 3

Membimbing 

penyelidikan individu 

atau kelompok

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi  yang  dibutuhkan,  melaksanakan 

penyelidikan  untuk  mendapatkan  penjelasan  dan 

pemecahan masalah.

Tahap 4

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

Guru  membantu  siswa  dalam  merencanakan  dan 

menyiapkan  laporan,  dokumentasi,  atau  model,  dan 

membantu  mereka  berbagi  tugas  dengan  sesame 

temannya.

Tahap 5

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses dan 

hasil pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang 

mereka lakukan. 

Sumber : Trianto, 2007

c) Kelebihan dan kelemahan Model Problem Based Learning (PBL) 
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1) Kelebihan 

Sebagai  salah  satu  model  pembelajaran,  Problem  Based 

Learning (PBL)  memiliki  beberapa  kelebihan  menurut  (Sanjaya  : 

2007) yaitu  :

(a) Menantang  kemampuan  siswa  serta  memberikan 

kepuasan  untuk  menemukan  pengetahuan  yang  baru  bagi 

siswa.

(b) Meningkatkan  motivasi  dan  aktifitas  pembelajaran 

siswa.

(c) Membantu  siswa  dalam  mentransver  pengetahuan 

siswa untuk memahami masalah dunia nyata.

(d) Membantu  siswa  untuk  mengembangkan 

pengetahuan  barunya  dan  bertanggung  jawab  dalam 

pembelajaran  yang  mereka  lakukan.  Disamping  itu  PBL 

dapat  mendorong siswa untuk melakukan evaluasi  sendiri 

baik terhadap hasil maupun proses belajar.

(e) Mengembangkan  kemmpuan  siswa  untuk  berpikir 

kritis  dan  mengembangkan  kemampuan  mereka  untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru.

(f) Memberikan  kesempatan  bagi  siswa  untuk 

mengaplikasikan  pengetahuan  yang  mereka  miliki  dalam 

dunia nyata.
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(g) Mengembangkan  minat  siswa  untuk  secara  terus-

menerus meskipun pembelajaran formal telah berakhir.

(h) Memudahkan  siswa  dalam  menguasai  konsep-

konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah.

2) Kelemahan

Disamping kelebihan diatas  PBL juga  memiliki  kelemahan 

menurut (Sanjaya : 2007) diantaranya :

(a) Manakala  siswa  tidak  memiliki  minat  atau  tidak 

memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit 

untuk  dipecahkan,  maka  mereka  merasa  enggan  untuk 

mencobanya.

(b) Untuk  sebagian  siswa  beranggapan  bahwa  tanpa 

pemahaman  mengenai  materi  yang  diperlukan  untuk 

menyelesaikan  masalah  mengapa  mereka  harus  berusaha 

untuk  memecahkan  suatu  permasalahan  yang  sedang 

dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang ingin mereka 

pelajari. 

Atas  pertimbangan  kondisi  siswa  kelas  VB  SDN 

Cimincrang  maka  model  yang  di  anggap  tepat  ialah  Problem  Based 

Learning (PBL) dikarenakan kondisi siswa yang kurang nya sikap kerja 

sama antar siswa dalam pembelajaran serta nilai yang di peroleh siswa di 

bawah KKM.
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3. Sikap Kerja Sama

Dikutip dari Gade Yudi Henrayana (2007:34), kerjasama ini dengan 

istilah kemitraan,  yang artinya adalah suatu strategi  bisnis  yang dilakukan 

oleh  dua  pihak  atau  lebih  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk  meraih 

kuntungan  bersama  dengan  prinsip  saling  membutukan  dan  saling 

membesarkan.  Dalam  proses  pembelajaran  yang  meningkatkan  kerjasama 

akan  menghasilkan  peserta  didik  yang  berkualitas  dengan  adanya  hasil 

belajar.  Hasil  belajar  diartikan  sebagai  tingkat  keberhasilan  siswa  dalam 

mempelajari  materi  sekolah,  yang dinyatakan dengan nilai  yang diperoleh 

dari tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.

Kerjasama (cooperation) adanya keterlibatan secara pribadi diantara 

kedua belah pihak demi tercapainnya penyelesaian masalah yang dihadapi 

secara optimal ( Sunarto, 2000, h. 22 dalam Suyetty,2010)

Menurut Moh. Jafar Hafsah dalam suyetty&Gita Kurniawan (2010:13) 

bahwa  kerjasama  atau  “kemitraan”  adalah  suatu  strategi  bisnis  yang 

dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. 

Menurut  H.  Kusnadi  dalam  Suyetty&Gita  Kurniawan  (2010:  14) 

kerjasama diartikan sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas 
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bersama yang dilakukan secara terpadu yang diartikan kepada suatu target 

atau tujuan tertentu

Menurut  Robert  L.  Cilstrap  dalam  Roestiyah  (1998:  15)  dalam 

Suyetty&Gita Kurniawan (2010) bahwa:

Kerjasama  merupakan  suatu  kegiatan  sekelompok  orang  untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan  suatu tugas  secara bersama-sama.  Dalam 

kerjasama  ini  biasanya  terjadi  interaksi  antar  anggota  kelompok  dan 

mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama

Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  kerjasama  suatu  usaha 

bersama  antara  orang  perorangan  atau  kelompok  untuk  mencapai  tujuan 

bersama. Kerja sama juga merupakan interaksi yang dirasakan penting karena 

seperti  dijelaskan  dalam  hakikat  manusia  bahwa  manusia  tidaklah  hidup 

sendiri tanpa orang lain sehingga ia membutuhkan orang lain

4. Hasil Belajar

a. Definisi Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan sikap yang terjadi setelah seseorang 

belajar dari suatu hal.  Belajar yang tercapai apabila seminimalnya dapat 

merubah pandangan terhadap suatu hal.

Hasil  belajar  sikap  nampak  dalam  bentuk  kemauan,  minat, 

perhatian,  perubahan perasaan,  dan lain lain.  Sikap dapat dipelajari  dan 

dapat diubah melalui proses belajar (Sudjana, 1987, h. 48).

        Menurut Sudjana (1987, h. 111) mengatakan bahwa,
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“untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran  perlu  dilakukan  usaha  atau  tindakan  penilaian  atau 

evaluasi.  Penilaian  atau  evaluasi  pada  dasarnya  adalah 

memberikan  pertimbangan  atau  harga  atau  nilai  berdasarkan 

kriteria  tertentu.  Tujuan  tersebut  dinyatakan  dalam  rumusan 

tingkah  laku  yag  diharapan  dimiliki  siswa  setelah  pengalaman 

belajarnya. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam 

bentuk  hasil  belajar.  Oleh  sebab  itu  tindakan  atau  kegiatan 

tersebut dinamakan penilaian hasil belajar

Sementara  itu,  kemampuan  baru  yang  diperoleh  setelah  siswa 

belajar menurut Gagne, Briggs dan Wager dalam Rusmono (2014, h. 9) 

mengatakan sebagai berikut:

Kapabilitas  atau  penampilan  yang  dapat  diamati  sebagai  hasil 
belajar.  Lebih  lanjut  dikatakan,  mengkategorikan  lima 
kemampuan sebagai hasil belajar yaitu,

1) Informasi  verbal  yaitu  kapabilitas  mengungkapkan 
pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 
Kemampuan  merespons  merasa  secara  spesifik  terhadap 
rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 
manipulasi  simbol,  pemecahan  masalah  maupun penerapan 
aturan.

2) Keterampilan  intelektual  yaitu  kemampuan 
mempresentasikan  konsep  dan  lambang.  Keterampilan 
intelektual  terdiri  dari  kemampuan  mengategorisasi, 
kemampuan  analitis  sintesis  fakta  konsep  dan 
mengembangkan  prinsip-prinsip  keilmuan.  Keterampilan 
intelektual  merupakan  kemampuan  melakukan  aktivitas 
kognitif bersifat khas.

3) Strategi  kognitif  yaitu  kecakapan  menyalurkan  dan 
mengarahkan aktivitas  kognitifnya  sendiri.  Kemampuan ini 
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meliputi  penggunaan konsep  dan  kaidah  dalam pemecahan 
masalah

4) Keterampilan  motorik  yaitu  kemampuan  melakukan 
serangkaian  gerak  jasmani  dalam  urusan  dan  koordinasi, 
sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani

5) Sikap  adalah  kemampuan  menerima  atau  menolak  objek 
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 
kemampuan menginternalisasi  dan  eksternalisasi  nilai-nilai. 
Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 
standar prilaku.

Dari  beberapa  pengertian  tersebut  dapat  di  ambil  kesimpulan 

bahwa hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam 

usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah 

b. Ciri-ciri Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) membagi beberapa ciri-ciri 

hasil belajar sebagai berikut:

1) Hasil  belajar  memiliki  kapasitas  berupa  pengetahuan,  kebisaan, 

keterampilan sikap dan cita-cita

2) Adanya perubahan mental dan perubahan jasmani

3) Memiliki dampak pengajaran dan pengiring

       Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013, h. 8) membagi beberapa 

ciri-ciri hasil belajar yang dirinci dalam table berikut:

Tebel 2.2. 

Ciri Pendidikan, Belajar dan Perkembangan/hasil
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No Unsur-unsur Pendidikan Belajar Perkembangan

1 Pelaku Guru  sebagai 
pelaku 
mendidik  dan 
siswa  yang 
terdidik

Siswa  yang 
bertindak 
belajar  dan 
pebelajar

Siswa  yang 
mengalami 
perubahan

2 Tujuan Membantu 
siswa  untuk 
menjadi 
pribadi 
mandiri  yang 
utuh

Memperoleh 
hasil  belajar 
dan 
pengalaman 
hidup

Memperoleh 
perubahan 
mental

3 Proses Proses 
interaksi 
sebagai  faktor 
eksternal 
belajar

Internal  pada 
diri pebelajar

Internal  pada 
diri pebelajar

4 Tempat Lembaga 
pendidikan 
sekolah  dan 
luar sekolah

Sembarang 
tempat

Sembarang 
tempat

5 Lama Waktu Sepanjang 
hayat  dan 
sesuai  jenjang 
lembaga

Sepanjang 
hayat

Sepanjang 
hayat

6 Syarat 
terjadi

Guru 
memiliki 
wibawa 
pendidikan

Motivasi 
belajar kuat

Kemauan 
mengubah diri

7 Ukuran 
keberhasilan

Terbentuk 
pribadi 
terpelajar

Dapat 
memecahkan 
masalah

Terjadinya 
perubahan 
positif

8 Faedah Bagi 
masyarakat 
mencerdaskan 
kehidupan 

Bagi 
pebelajar 
mempertinggi 
martabat 

Bagi 
pembelajar 
memperbaiki 
kemajuan 
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No Unsur-unsur Pendidikan Belajar Perkembangan

bangsa pribadi mental

9 Hasil Pribadi 
sebagai 
pembangun 
yang 
produktif  dan 
kreatif

Hasil  belajar 
sebagai 
dampak 
pengfajaran 
dan pengiring

Kemajuan 
ranah  kognitif, 
afektif,  dan 
psikomotor.

Sumber : Buku Belajar dan Pembelajaran

c. Faktor Pendorong dan Penghambat

1) Faktor Pendorong

  Motivasi  erat  sekali  hubungannya  dengan  tujuan  yang  akan 

dicapai  dalam belajar,  didalam menentukan tujuan  itu  dapat  disadari 

atau  tidak,  akan  tetapi  untuk  mencapai  tujuan  itu  perlu  berbuat, 

sedangkan  yang  menjadi  penyebab  berbuat  adalah  motivasi  sendiri 

sebagai  daya  penggerak  atau  pendorongnya  Slameto  dalam proposal 

Euis (2015, h. 14-15). Sedangkan menurut Slameto dalam Euis (2003, 

h.  58)  bahwa  kematangan  adalah  suatu  tingkah  atau  fase  dalam 

pertumbuhan  seseorang  dimana  alat-alat  tubuhnya  sudah  siap 

melaksanakan kecakapan. Di pihak lain Slameto dalam Euis (2003, h. 

59)  kesiapan  adalah  prepared  to  respon  or  react,  artinya  kesediaan 

untuk memberikan respond dan rekasi

2) Faktor Penghambat.
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Keadaan  keluarga  sangat  mempengaruhi  prestasi  belajar  anak 

karena  dipengaruhi  oleh  beberapa  Faktor  dari  keluarga  yang  dapat 

menimbulkan  perbedaan individu  seperti  kultur  keluarga,  pendidikan 

orangtua, hubungan antara orangtua, sikap keluarga, terhadap masalah 

sosial  dan  realita  kehidupan  (Hamalik,  2002,  h.  160).  Sedangkan 

menurut  (Slameto  1995,  h.  59),  Faktor  kelelahan  yang  dapat 

mempengaruhi  prestasi  belajar  siswa  antara  lain  dapat  dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahann rohani. Di 

lain pihak Slameto (2003, h. 63), bahwa keadaan ekonomi keluarga erat 

hubungannya  dengan  belajar  anak.  Anak  yang  sedang  belajar  selain 

terpenuhi  kebutuhan  pokoknya,  misalnya  makanan,  pakaian, 

perlindungan  kesehatan,  dan  lain-lain,  juga  membutuhkan  fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, 

dan  sebagainya.  Dengan  demikian  maka  keadaan  keluarga  dapat 

mempengaruhi  prestasi  belajar  anak  sehingga  Faktor  inilah  yang 

memberikan  pengalaman  kepada  anak  untuk  dapat  menimbulkan 

prestasi, minat, sikap dan pemahamannya sehingga proses belajar yang 

dicapai  oleh  anak  itu  dapat  dipengaruhi  oleh  orangtua  yang  tidak 

berpendidikan atau kurang ilmu pengetahuan.

d. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar

Faktor  guru  dan  cara  mengajarnya  merupakan  Faktor  penting, 

bagaimana  sikap  dan  kepribadian  guru,  tinggi  rendahnya  pengetahuan 

yang  dimiliki  oleh  guru,  dan  bagaimana  cara  guru  itu  mengajarkan 
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pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya turut menentukan hasil belajar 

yang  akan  dicapai  oleh  siswa  (Purwanto,  2004,  h.  104),  sedangkan 

menurut Slameto (2003, h. 73) teman bergaul yang baik akan berpengaruh 

baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek 

pasti  mempengaruhi  sifat  buruknya  juga,  maka  perlu  diusahakan  agar 

siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan 

yang baik serta pengawasan dari orangtua dan pendidikan harus bijaksana. 

Di lain pihak Roestiyah (1989, h. 156) tingkat pendidikan atau kebisaan di 

dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Dengan demikian 

maka  perlu  kepada  anak  ditanamkan  kebisaan-kebisaan  baik,  agar 

mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal.

5. Hakikat Pembelajaran IPS di SD

a. Pengertian IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu bahan kajian yang 

yang  terpadu  yang  merupakan  penyederhanaan,  adaptasi,  seleksi  dan 

modifikasi  yang  diorganisasikan  dari  konsep-konsep  dan  keterampilan-

keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi.

Menurut Heber Newton (Sapriya, 2012 h. 9) menyatakan:

Social Studies adalah special selected from the social science for the  
purpose of improving the lot or the poor and suffering urban worker.  
(konsep  pilihan  dari  ilmu-ilmu  sosial  dengan  tujuan  untuk 
memperbaiki nasib orang miskin dan kaum buruh perkotaan yang 
kurang beruntung).



25

Definisi tersebut memiliki kesamaan dengan definisi IPS oleh Charles R. 

Keller dalam Sapriya,  dkk (2006 h. 6) yang mengartikan IPS sebagai:

“Suatu  panduan  dari  pada  sejumlah  ilmu-ilmu  sosial  dan  ilmu 
lainnya  yang  tidak  terikat  oleh  ketentuan  disiplin/struktur  ilmu 
tertentu  melainkan  bertautan  dengan  kegiatan  pendidikan  yang 
berencana  dan  sistematis  untuk  kepentingan  program  pengajaran 
sekolah  dengan  tujuan  memperbaiki,  mengembangkan  dan 
memajukan hubungan-hubungan kemanusiaan-kemasyarakatan.”

 Nursid  Sumaatmadja  (Supriatna,  2008  h.  1)  mengemukakan  bahwa 

"Secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia 

yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya”. IPS berkenaan 

dengan  cara  manusia  menggunakan  usaha  memenuhi  kebutuhan 

materinya,  memenuhi  kebutuhan  budayanya,  kebutuhan  kejiwaannya, 

pemanfaatan sumber yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan 

dan  pemerintahannya,  dan  lain  sebagainya  yang  mengatur  serta 

mempertahankan kehidupan masyarakat manusia.

Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  IPS  adalah  disiplin-

displin  ilmu  sosial  ataupun  integrasi  dari  berbagai  cabang  ilmu  sosial 

seperti  :  sosiologi,  sejarah,  geografi,  ekonomi,  dan  antropologi  yang 

dijadikan  program  pengajaran  dalam  dunia  pendidikan  dengan  tujuan 

untuk memperbaiki hubungan kemanusian dalam masyarakat.

b. Pengertian IPS SD

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diikutsertakan untuk 

dipelajari di sekolah dasar. Dalam mata pelajaran IPS dijelaskan berbagai 

macam materi yang harus di kuasai oleh siswa. Diantaranya mempelajari 
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tentang  Perkembangan  Teknologi  sehingga  siswa  diharapkan  dapat 

merefleksikan diri terhadap setiap langkah yang diambilnya berdasarkan 

sikap semangat kebangsaan.

Pendidikan  IPS yaitu  berasal  dan  diambil  dari  materi  ilmu-ilmu 

sosial  yang  telah  disederhanakan,  namun  di  dalamnya  unsur  kegiatan 

pendidikan  dalam  program  pengajaran  IPS  di  sekolah  unsur  kegiatan 

pendidikan merupakan sesuatu yang paling diutamakan (Sapriya, Istianti, 

Zulikifli, 2007, h. 4)

Somantri  dalam  Sapriya  dkk  (2007,  h.  4)  mengatakan  bahwa

“pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  untuk  tingkat  sekolah 

dapatdiartikan  sebagai:  a)  Pendidikan  IPS  yang  menekankan  pada 

tumbuhnya  nilai-nilai  kewarganegaraan,  moral  ideology  negara  dan 

agama;  b)  Pendidikan  IPS  menekankan  pada  isi  dan  metode  berfikir 

ilmuan sosial;  c)  Pendidikan  IPS menekankan pada  reflectif  inquiri;  d) 

Pendidikan IPS yang mengambil kebaikan-kebaikan dari butir a,b,c, diatas.

Martonella (dalam Solihatin dan Raharjo, 2008, h. 14) mengatakan 

bahwa:

Pembelajaran  pendidikan  IPS  lebih  menekankan  pada  aspek 
pendidikan daripada transfer konsep karena dalam pembelajaran 
pendidikan  IPS  siswa  diharapkan  memperoleh  pemahaman 
terhadap  sejumlah  konsep  dan  mengembangkan  serta  melatih 
sikap, nilai, moral dan keterampilannya berdasarkan konsep yang 
telah dimilikinya.

Ilmu Pengetahuan Sosial  juga membahas sejarah yang terjadi di 

sekitarnya. Sejarah yang membentuk bangsanya sendiri sebagai awal dari 
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adanya negara tepat dimana siswa tumbuh dan berkembang sebagai bagian 

dari  masyarakat,  dihadapkan pada berbagai  permasalahan yang ada dan 

terjadi  di  lingkungan  sekitarnya.  Pendidikan  IPS  berusaha  membantu 

siswa  dalam  memecahkan  masalah  berdasarkan  refleksi  dari  para 

pendahulu yang telah menjalani kehidupan sebelumnya.

Ahmadi (2003, h. 2) mengemukakan “IPS adalah ilmu-ilmu sosial 

yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran  di 

sekolah dasar dan menengah”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat di tarik kesimpulan 

bahwa pendidikan IPS mempunyai peranan penting dalam membatu siswa 

menjadi  anggota  masyarakat  yang  berguna,  mengembangkan  sikap 

patriotisme dan dapat menghagai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang 

dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

c. Tujuan Pembelajaran IPS di SD

Mata  pelajaran  IPS  disekolah  dasar  adalah  program  pengajaran 

yang bertujuan untuk  mengembangkan potensi  peserta  didik agar  dapat 

menghayati  setiap  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  pendahulunya, 

memiliki  sikap  patriotisme  dalam  rangka  membangun  kemerdekaan 

Indonesia,  dan  menjadi  pribadi  yang  terampil  dalam  mengatasi  setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari berlandaskan pada penghargaan pada jasa-

jasa  para  pahlawan.  Tujuan  tersebut  dapat  dicapai  manakala  program-

program pelajaran IPS disekolah diorganisasikan secara baik.
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Dalam  kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  2006 

tercantum bahwa tujuan IPS adalah :

1) Mengenal  konsep-konsep  yang  berkaitan  dengan  kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya.

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

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.

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

kemanusiaan.

4) Memilki  kemampuan  untuk  berkomunikasi,  bekerjasama  dan 

berkompetisi  dalam masyarakat  yang majemuk,  ditingkat  lokal, 

nasional dan global.

       Sedangkan tujuan khusus pengajaran IPS disekolah dapat 

dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

1) Memberikan  kepada  Siswa  pengetahuan  tentang  pengalaman 

manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  pada  masa  lalu, 

sekarang dan masa akan datang. 

2) Menolong  siswa  untuk  mengembangkan  keterampilan  (skill) 

untuk mencari dan mengolah informasi.

3) Menolong siswa untuk mengembangkan nilai /  sikap demokrasi 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

4) Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian / 

berperan serta dalam bermasyarakat.
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 Menurut  James  A.  Banks  (dalam  Sapriya,  Susilawati,  Nurdin, 

2006, h. 4) IPS mempunyai tanggungjawab pokok membantu para siswa 

untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan,  sikap dan nilai yang 

diperlukan dalam hidup bernegara di lingkungan masyarakatnya.

Jadi,  tujuan  pendidikan  IPS  adalah  pengembangan  kemampuan 

siswa dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh. Ini berarti pembelajaran 

IPS SD membantu siswa dalam mencari  solusi  atas permasalahan yang 

terjadi  dengan  sikap  dan  nilai  yang  positif  dalam  rangka  mengisi 

kemerdekaan.

d. Visi dan Misi Pendidikan IPS

Pendidikan  IPS mempunyai  visi  dan  misi,  yaitu  mempunyai  visi 

membentuk  dan  mengembangkan  pribadi  warga  negara  yang  baik. 

Sedangkan misi pendidikan IPS yaitu: “a) menumbuhkan kesadaran bahwa 

dirinya merupakan makhluk ciptaan-Nya; b)mendidik siswa menjadi warga 

Negara  yang  baik;  c)  menekankan  pada  kehidupan  manusia  yang 

demokratis;  d)  meningkatkan  partisipasi  aktif,  efektif  dan  kritis  sebagai 

warga  Negara;  e)  membina  siswa  tidak  hanya  mengembangkan 

pengetahuan, tetapi sikap dan keterampialn agar dapat menagambil bagian 

secara aktif dalam kehidupan kelak sebagai anggota masyarakat dan warga 

Negara yang baik.” (Sapriya dkk, 2007, h. 10)

Visi  dan  misi  yang  disebutkan  tadi  diatas  dapat  disimpulkan 

mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri setiap individeu untuk 

membentuk warga Negara yang baik dan terampil dalam semua bidang.
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B. Analisis dan Pengembangan Materi Pelajaran

1. Keluasan dan Kedalaman Materi Ajar

Keluasan dan kedalaman materi merupakan gambaran berapa banyak 

materi yang dimasukan kedalam materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman 

materi yaitu seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dan dikuasai 

oleh siswa. Keluasan dan kedalaman materi alat pencernaan makanan dapat 

dilihat pada tebel dan bagan berikut ini :

Tabel 2.3 

Ruang Lingkup Pembelajaran 

SK/KD
Materi Pokok 

Pembelajaran

Kegiatan 

Pembelajaran

Kompetensi yang di 

Kembangkan

Standar Kompetensi

(SK) IPS

2. 2. 

Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia.

Kompetensi dasar 

(KD) IPS

2.1 Mendeskripsikan 

para tokoh pejuang pada 

penjajahan Belanda dan 

Perjuangan 

melawan 

penjajah 

(Pendudukan 

Belanda dan 

Jepang Di 

Indonesia).

• menceritak

an sebab jatuhnya 

daerah-daerah 

nusantara 

kedalam 

kekuasaan 

pemerintahan 

Belanda dan 

Jepang.

• menjelaska

n sistem kerja 

paksa dan 

penarikan pajak 

yang 

memberatkan 

rakyat.

• Kognitif 

Menjelaskan 

kembali seab 

jatuhnya dareah 

nusantara kedalam 

kekuasan penjajah, 

serta 

menjelaskan/mence

ritakan kembali 

perjuangan para 

tokoh daerah dalam 

upaya mengusir 

penjajah.

• Psikomotor

Secara 

berkelompok 
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Jepang. • menceritak

an perjuangan 

para tokoh derah 

dalam upaya 

mengusir 

penjajah Belanda 

dan Jepang.

•  Mencerita

kan perjuangan 

para tokoh daerah 

dalam upaya 

mengusir 

penjajah pada Era 

Kebangkitan 

Nasional .

• Menjelaska

n kembali tentang 

Organisasi-

organisasi 

bentukan Jepang.

peserta didik 

mendiskusikan 

materi pembeljaran 

dn dipersentasikan 

didepan kelas.

• Afektif 

Berfikir  kritis, 

kreatif, 

bertanggung jawab, 

jujur, Kerja sama, 

dan Rasa Ingin 

Tahu, disiplin.

Bagan 2.1 

Peta Konsep Materi Pembelajaran
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a. Materi Perjuangan Melawan Penjajah Belanda

Pada awal  abad ke-15,  bangsa Eropa  mulai  mengadakan penjelajahan 

samudra.  Tujuannya  mencari  kekayaan,  kejayaan,  dan  menyebarkan  agama 

Nasrani. Salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa yang 

beriklim dingin adalah rempah rempah. Rempah-rempah berguna untuk obat-

obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Pada awalnya, tujuan utama 

bangsa eropa datang ke Indonesia ialah untuk berdagang. Akan tetapi,  tujuan 

tersebut  selanjutnya  berubah  menjadi  menjajah.  Belanda  merupakan  bangsa 

yang paling lama menjajah Indonesia yakni 350 tahun. 

Gambar 2.1

 Kapal Armada Belanda Mendarat di Pelabuhan Banten
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1) Sistem Kerja Paksa (Rodi) dan Penarikan Pajak.

Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan 

rakyat  Indonesia  bekerja  paksa  tanpa  upah.  Siapa  yang  membangkang  akan 

disiksa.  Rakyat  Indonesia  yang miskin dan melarat  semakin menderita  dengan 

adanya  kerja  paksa  tersebut.  Akbatnya,  tidak  sedikit  bangsa  Indonesia  yang 

menjadi  korban.  Mereka  banyak  yang  mati  kelaparan  dan  terserang  penyakit 

malaria. Kerja paksa ini disebut Rodi

2) Perjuangan Mengusir Penjajah Belanda Sebelum Kebangkitan Nasional.

Kekejaman  dan  penindasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial 

Belanda mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Tokoh-tokoh dari 

setiap daerah bangkit bersama untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. 

Beberapa tokoh yang melakukan perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut : 

a) Thomas Matulessy atau Patimura 

Pada  tanggal  16  Mei  1817,  dibawah  pimpinan  Pattimura,  rakyat 

Maluku berhasil menyerbu Benteng Duurstede, kekuatan Belanda akibatnya 

dapat  dilumpuhkan  dan  Van  den  Berg  mati  terbunuh,  perang  semakin 

berkobar dan meluas ke berbagai daerah di Maluku, seperti ambon, seram, 

hitu dab lain-lain. Kekalahan ini menyebabkan Belanda mengirim Laksamana 

Buykes,  Belanda  berhasil  menguasai  daerah  Hitu,  Huruku,  serta  Saparua. 

Karena  kekuatan  tidak  seimbang,  pasukan  pattimura  semakin  terdesak 

akhirnya, patimura dan para pejuang lainya  tertangkap. Dalam perlawanan 
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tersebut Pattimura dibantu beberapa tokoh seperti Paulus Tiahahu, Shristina 

Martha Tiahahu, Thomas Pattiwael Lucas Latumahina, dan lain-lain.

  Gambar 2.2
     Tokoh Pahlawan Thomas Matulessy atau Pattimura

b) Tuanku Imam Bonjol

Nama asli  Tuanku Imam Bonjol  ialah  Peto  Syarif  ia  dikenal  pula 

dengan  nama  Muhammas  Sahab.  Pada  tahun  1821,  kaum  adat  meminta 

bantuan  kepada  Belanda  sehingga  Belanda  dapat  menduduki  beberapa 

daerah di Sumatra Barat. Akhirnya, meletuslah perang antara kaum paderi 

dengan  Belanda.  Perang  tersebut  disebut  perang  Paderi  dan  berlangsung 

selama tahun 1821-1837. 

Gambar 2.3 
                                                Tokoh Pahlawan Imam Bonjol
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c) Pangeran Diponegoro

Perlawanan yang dilakukan Pengeran Diponegoro tahun 1825-1827 

menyebabkan  pasukan  Belanda  terdesak.  Pada  tahun  1827,  dibawah 

pimpinan Jendral Van de Kock, Belanda menjalankan siasat Perang Banteng 

Stelsel. Siasat ini dilakukan dengan tujuan mempersempit wilayah kekuasaan 

Pangeran Diponegoro dengan cara mendirikan benteng-benteng pertahanan 

di setiap wilayah yang sudah dikuasai Belanda. Pangeran diponegoro sangat 

sulit  dikalahkan  sehingga  akhirnya  Belanda  menempuh cara  licik  mereka 

menawarkan perundingan dan akhirnya pangeran diponegoro pun di tawan 

dan diamankan di makasar Pangeran Diponegoro di tahan di Benteng Fort 

Rotterdam hingga menutup usia di Makasar pada tanggal 8 Januari 1855.

Gambar 2.4
Tokoh Pahlawan Pangeran Diponegoro

d) Pangeran Antasari

Perlawanan rakyat melawan Belanda terus berlanjut. Pada tahun 1859, 

dibawah  pimpinan  pangeran  Antasari,  rakyat  melanjutkan  perjuangan 

melawan Belanda. Ia berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Dalam 
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berbagai  pertempuran,  Pangeran  Antasari  dibantu  oleh  pangeran  Hidayat, 

pada tahun 1862 Pangeran Hidayat ditangkap Belanda dan dibuang ke Jawa. 

Pada  tanggal  11  Oktober  1862,  Pangeran  Antasari  wafat  karena  terserang 

penyakit cacar. Jenazahnya dimakamkan di Banjarmasin. Sebagai pemimpin 

perang  dan  agama,  Pangeran  Antasari  diberi  gelar  Amirudin  Khalifatul  

Mukminin

                                

                                     Gambar 2.5
                 Tokoh Pahlawan Pangeran Antasari

e) Perlawanan Rakyat Buleleng

Pada  tahun  1846,  pasukan  Belanda  mendarat  di  Pantai  Buleleng, 

Belanda  mengeluarkan  perintah  agar  Raja  harus  mengakui  kekuasaan 

Belanda. Hokum Tawan Karang harus dihapuskan. Selain itu, kerajaan pun 

harus memberikan perlindungan kepada perdagangan Belanda. Raja Buleleng 
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mnolak perintah Belanda tersebut sehingga terjadi peperangan tersebut. Raja 

Buleleng  dibantu  Patihnya  bernama  Ketut  Gusti  Jelantik,  menghadapi 

perlawanan Belanda 

         Gambar 2.6
Tokoh Pahlawan Ketut Gusti Jelantik

f) Perlawanan Sisingamangaraja XII (1878-1907)

Pada tahun 1878 Belanda menyerang daerah Tapanuli. Serangan ini 

dapat digagalkan oleh rakyat Tapanuli. Pada tahun 1889, pertempuran yang 

sangat  hebat  terjadi  di  daerah  Silindung  Humbang  dan  Tobe  Hulbung. 

Kaerna  banyak  prajurit  yang  gugur  di  medan  perang,  sejak  tahun  1990, 

Sisingamangaraja XII mengambil sikap bertahan.  Pada tahun 1904, pasukan 

Belanda menyerang tanah Gayo dan daerah Danau Toba. Pada Thun 1907 

Hans Christoffel menyerang pusat pertahanan Sisingamangaraja XII si Pak-

pak, Sumatra Utara Dalam serangan ini, sisingamangaraja XII gugur sebagai 

kusuma  bangsa  pada  tanggal  17  Juni  1907.  Jenazahnya  dimakamkan  di 

Tarutung, kemudian dipindahkan ke Balige.
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 Gambar 2.7
      Tokoh Pahlawan Sisingamangaraja

g) Perlawanan Rakyat Aceh (1873-1904)

Rakyat Aceh bejuang dengan gagah berani Rakyat berjuang dengan 

semangat perang. Daerah yang berhutan lebat menyulitkan pasukan Belanda 

untuk bergerak maju.  Perlawanan rakyat  terus berkoar.  Teuku Cik Di Tiro 

memimpin perlawanan di Pidie.  Teuku Umar dan Istrinya,  Cut Nyak Dien 

berjuang  di  Aceh  Barat.  Pada  tahun  1893,  Teuku  Umar  berpura-pura 

menyerah kepada Belanda.  Belanda sangat  gembira dan ia diterima dalam 

dinas  ketentaraan  Belanda.  Ia  diangkat  menjadi  panglim  Legiun  Aceh.  Ia 

diberi  gelar  Teuku Johan Pahlawan.  Pada  tahun 1899,  Teuku Umar  gugur 

dalam  sebuah  pertempuran  di  Meulaboh.  Perjuangannya  dilanjutkan  oleh 

istrinya Cut Nyak Dien.
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          Gambar 2.8

      Tokoh Pahlawan Teuku Umar 

3) Perjuangan Mengusir Belanda pada Era Kebangkitan Nasional

Pergerakan nasioan menuju Indonesia merdeka telah melahirkan berbagai 

organisasi dan tokoh. Diantara tokoh-tokoh yang memelopori pergerakan nasional 

adaalah sebagai berikut:

a) Raden Ajeng Kartini

Raden  Ajeng  Kartini  adalah  pelopor  emansipasi  kaum  wanita 

Indonesia melalui pendidikan agar mereka mendapat hak dan kecakapan yang 

sama dengan kaum pria. Sejak itu timbul niatnya mendirikan sekolah bagi 

kaum wanita.  Ia mendirikan sekolah bernama sekolah kartini, di Sekolah ini 

murid-murid  perempuan  diajari  membaca  dan  menulis.   Kartini  rajin 

mengirim surat kepada teman ayahnya yang berada di Belanda. Dalam surat 

itu  kartini  menuangkan  cita-citanya  untuk  memajukan  wanita  Indonesia. 

Kumpulan dari surat-surat Kartini itu kemudian diterbitkan menjadi sebuah 

buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. 
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Gambar 2.9
 Tokoh Pahlawan Raden Ajeng Kartini

b) Dewi Sartika

Raden  Dewi  Sartika  mempunyai  cita-cita  yang  sama dengan  R.A 

Kartini, yaitu memajukan wanita Indonesia. Pada tahun 1904, Dewi Sartika 

mendirikan sekolah khusus untuk wanita yang disebut Sekolah Istri. Murid-

muridnya  diajarkan  berhitung,  membaca,  menulis,  menjahit,  menyulam, 

merenda dan lain-lain. Pada tahun 1910, nama sekolah Istri diganti menjadi 

Sekolah Keutamaan Istri.
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                                    Gambar 2.10

                Gambar Tokoh Pahlawan Dewi Sartika

c) Ki Hajar Dewantara 

Walaupun  sekolahnya  tidak  selesai,  cita-citanya  membebaskan 

bangsa Indonesia dari belenggu penjajah tidak pernah padam. Bersama-sama 

dengan  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  dan  Douwes  Dekker,  pada  tanggal  25 

Desember  1912  ia  mendirikan  Indische  Partij.  Jasa  Ki  Hajar  Dewantara 

sangat besar di Bidang Pendidikan Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai 

Bapak Pendidikan Nasional.  Semboyan Ki Hajar  Dewantara  dalam bidang 

pendidikan ialah:

Ing Ngarso Sung Tulodo (di tengah membangkitkan semangat)

Ing Madyo Mangunkarso (di tengah membangkitkan semangat)

Tut Wuri Handayani (dari belakang memberikan dorongan).

Gambar 2.11
     Tokoh Pahlawan Ki Hajar Dewantara
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d) Douwes Dekker ( Dr. Danudirja Setiabudi)

Douwes Dekker ialah seorang keturunan Belanda, tetapi ia tidak mau 

disebut  sebagai  seorang  Belanda.  Pada  Tahu   1912,  bersama  Ki  Hajar 

Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker mendirikan Indische 

Partij,  partai  politik  pertama di  Indonesia.  Setelah  indoneisa  merdeka,  Dr. 

Danudirja  Setiabudi  menjadi  mentri  dalam  cabinet  Syahrir.  Hingga  akhir 

hayatnya,  ia  tinggal  di  Bandung  dan  meninggal  dunia  pada  tanggal  28 

Agustus 1950. Jenazahnya dimakamkan di Bandung.

 

          Gambar 2.12
      Tokoh Pahlawan Douwes Dekker

e) Haji Samanhudi

Haji  Samanhudi  dilahirkan  di  Laweyan,  Solo,  Jawa  Tengah  pada 

tahun  1868.  Nama  kecilnya  adalah  Sudarno  Nadi.  Ia  belajar  agama  di 

Surabaya sambil berdagang batik. Pada tahun 1911 terjadi persaingan tidak 

sehat antara pedagang Indonesia,  melihat keadaan yang tidak adil  ini,  haji 

Samanhudi menghimpun kekuatan di bidang perdagangan dan agama. Pada 
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tahun 1911, ia mendirika Syarikat Dagang Islam (SDI) dan pada tanggal 10 

September 1912 nama Syarikat Dagang Islam diubah menjadi SyarikatIslam 

(SI)

Gambar 2.13 

     Tokoh Pahlawan Haji Samanhudi

f) Muhamad Husni Thamrin

Muhamad  Husni  Thamrin  adalah  pahlawan  pergerakan  nasional 

yang berasal  dari  Betawi (Jakarta),  ia  dilahirkan pada tanggal 16 Februari 

1894.  M.H  Thamrin  sangat  memperhatikan  kemajuan  masyarakat  Jakarta 

pada  khususnya,  dan  bangsa Indoneisa pada  Umumnya.  Pada  tahun 1919, 

M.H Thamrin  diangkat  menjadi  anggota Dewan kota  Batavia  (Jakarta).  Ia 

banyak menyuarakan pentingnya kemajuan bagi bangsa Indoneisa. 
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 Gambar 2.14 

Tokoh Pahlawan Muhamad Husni Thamrin

b. Pendudukan Jepang di Indonesia 

Kedatangan tentara Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda semula 

disambut  dengan  tangan  terbuka  oleh  bangsa  Indonesia.  Dimana-mana  tentara 

jepang  disambut  sebagai  tentara  yang  membebaskan  bangsa  Indonesia  dari 

penjajahan Belanda. Orang-orang jepang mempergunakan kesempatan ini sebagai 

alat  propaganda  agar  rakyat  Indonesia  mau membantu  Jepang.  Tentara  jepang 

sangat  pandai  memikat  hati  rakyat  Indonesia  dihasut  agar  memusuhi  Belanda. 

Jepang mempunyai tujuan tersembunyi yakni menguasai Indonesia. Ada berapa 

alasan mengapa Jepang ingin menguasai Indonesia yitu : 

1) Indonesia kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi, batu bara, 

dan lainnya.
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2) Indonesia kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, seperti beras, 

karet, kapas, jagung dan rempah-rempah.

3) Indonesia  memiliki  tenaga  manusia  dalam jumlah banyak sebagai 

tenaga kerja. 

Para pemimpin jepang sadar,  tanpa bantuan rakya Indonesia  apa yang 

diharapkan  oleh  jepang  tidak  akan  berhasil.  Oleh  karena  itu,  jepang  berusaha 

menarik simpati rakyat Indonesia, cara jepang dalam meraih simpati rakyat yaitu :

1) Bendera merah putih diizinkan berkibar di Indonesia.

2) Rakyat Indonesia diizinkan menyanyikan lagi “Indonesia Raya” .

3) Bahasa  Indonesia  boleh  dipakai  sebagai  bahasa  pergaulan  sehari-

hari, menggantikan bahasa belanda. Sejak saat itu, bahasa Indonesia 

dijadikan bahasa pengantar di Sekolah-sekolah. 

c. Pengarahan  Tenaga  Rhomusha  Oleh  Jepang  Terhadap  Penduduk 

Indonesia

Pada mulanya kedatangan tentara Jepang disambut gembira oleh bangsa 

Indonesia.  Bangsa  Indonesia  berharap,  dengan  kedatangan  Jepang,  bangsa 

Indonesia  terlepas  dari  penderitaan  yang  dialami  selama  penjajahan  Belanda. 

Akan  tetapi,  semakin  lama  semakin  terasa  betapa  kejamnya  Jepang.  Bahkan, 

tentara  Jepang  lebih  kejam  daripada  bangsa  Belanda.  Untuk  memperlancar 

pencapaian  tujuan  dalam  perang.  Jepang  mengerahkan  tenaga  rakyat  sebagai 

tenaga kerja. Rakyat dipaksa mengerjakan pekerjaan berat, seperti membuat jalan 
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raya, jembatan, benteng pertahanan, lapangan udara, dan lain-lain. Selain itu, saat 

kerja  paksa  para  Romusha sering  terancam  serangan  udara  dari  sekutu  dan 

terancam  mati  karena  kelaparan  dan  malaria,  pekerjaan  mereka  sangat  berat. 

Sedangkan makanan dan  kesehatan  mereka  tidak  diperhatikan.  Mereka  tinggal 

dan  tidur  di  barak-barak  yang  kotor.  Akibat  segala  penderitaan  tersebut  para 

romusha banyak yang tewas. 

d. Organisasi-Organisasi Bentukan Jepang 

Sebagai bagian dari propaganda memikat hati rakyat Indonesia, jepang 

membentuk berbagai irganisasi. Beberapa organisasi bentukan jepang di Indonesia 

adalah sebagai berikut :

1) Gerakan Tiga A

2) Organisasi Islam 

 Majelis islam A’la Indonesia (MIAI)

 Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

 Pusat Tenaga Rakyat (Poetra)

 Heiho (Pembantu Prajurit)

 PETA (Pembela Tanah Air)

e. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
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Kekejaman  dan  kebengisan  tentara  Jepang  yang  tidak  mengenal  peri 

kemanusiaan membuat bangsa Indonesia menderita. Penyakit berjangkit di mana-

mana.  Akibatnya  terjadilah  berbagai  macam  pemberontakan.  Pemberontakan 

tersebut adalah sebagai berikut :

1) Perlawanan rakyat Aceh, 10 November 1942 di Cot Pileng 

Bayu, Dekat Lhokseumawe, dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Pada 

tanggal 13 November 1942 Jepang menyerang Teuku Abdul Jalil 

beserta pengikutnya di Blong Gampong Tengah. Teuku Abdul Jalil 

beserta  19 orang pengikutnya  tewas,  sedangkan 5 orang lainnya 

ditangkap.

2) Perlawanan rakyat Biak, Irian, tahun 1943.

3) Perlawanan  rakyat  Pontianak,  Kalimantan  Barat,  16 

Oktober  1944.  Untuk  mengenang  Jasa  beribu-ribu  orang  yang 

dibunuh  secara  kejam oleh  jepang,  dibangun  sebuah  monument 

yang diberi nama Monumen Mandor atau Pemakaman Mandor. 

4) Perlawanan  bersenjata  bermotifkan  agama  terjadi  di 

Singaparna,  Desa  Sukamanah,  dekat  Tasikmalaya,  Jawa  Barat. 

Perlawanan  tersebut  terjadi  pada  Februari  tahun  1944  dipimpin 

oleh  K.H  Zaenal  Mustafa,  pemberontakan  ini  berawal  dari 

penolakan  K.H  Zainal  Mustafa  untuk  membungkukan  badan 

sebagai  tanda  hormat  kepada  kaisar  Jepang.  Teno  Hoika,  yang 

berada  di  Tokyo,  ibu  kota  negara  jepang.  Menurut  K.H  Zainal 
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Mustafa  hal  ini  bertentangan  dengan  ajaran  agama  islam,  yang 

melarang  menyembah  selain  kepada  Allah.  Pertempuran  itu 

berjalan  tidak  seimbang.  Akhirnya  K.H  Zainal  Mustafa  dan  17 

pengikutnya  ditangkap  dan  dipenjara  di  Cipinang,  kemdian  ia 

dibunuh secara kejam oleh tentara jepang. Jenazahnya dimakamkan 

di  di  Ancol,  Jakarta.  Pada  tanggal  25  Agustus  1973,  kerangka 

jenazah  K.H  Zainal  Mustofa  dan  kawan-kawan  dipindahkan  ke 

taman Makam Pahlawan Sukamanah Tasikmalaya.

5) Pemberontakan PETA di Blitar

Pada tanggal 14 Februari 1945, tentara Pembela Tanah Air 

(PETA)  di  Blitar  melakukan  pemberontakan.  Pemberontakan  itu 

dipimpin oleh Shodanco Supriyadi. Namun, perlawanan ini dapat 

diatasi  oleh  tentara  jepang.  Para  perwira  PETA yang melakukan 

pemberontakan diadili di pengadilan Militer di Jakarta. Ada yang 

dijatuhi  hukuman  mati  seperti  Muradi,  dr.  Ismangil,  Namun 

Supriyadi  dinyatakan  hilang  dan  beliau  tidak  hadir  dalam 

persidangan.

2. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran akan berjalan seacara optimal jika sebelumnya seorang 

guru  merancang  pembelajaran  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek 

perkembangan berfikir anak. Baik itu materi yang disajikan maupun urutan 

pembelajaran. 
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Pada  umumnya  masalah  yang  dihadapi  di  Sekolah  Dasar  dalam 

pembelajaran  IPS  adalah  berkaitan  dengan  guru  berperan  sangat  dominan 

dalam  pembelajaran  di  kelas  (Teacher  Centered), sehingga  siswa  tidak 

dilibatkan  aktif  dalam  pembelajaran  dengan  menggunakan  media 

pembelajaran  dengan  menyangkutkan  materi  dengan  media  tersebut.  Hal 

tersebut  menyebabkan  rendahnya  sikap  kerja  sama  antar  siswa  terhadap 

pembelajaran IPS, karena proses belajarnya cenderung monoton dan hanya 

membayangkan materi apa yang sedang di ajarkan.

Dengan adanya perencanaan pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa  sehingga  anak  menjadi  lebih  termotivasi,  yang  bertujuan  untuk 

mempermudah proses pembelajaran dimana segala sesuatu telah dikondisikan 

dengan matang. Dengan demikian akan memberikan kemudahan baik bagi 

guru, maupun bagi siswa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan kondisi  tersebut dirasakan perlunya penggunaan model 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan sikap kerja 

sama dan hasil  belajar  IPS,  dengan hasil  dari  penelitian ini  adalah dengan 

menggunakan model PBL meningkatkan hasil pembelajaran dari 65% sampai 

85% angka  kelulusan  siswa.untuk  itu  perlu  adanya  upaya  perbaikan  yang 

signifikan dalam proses belajar  mengajar  agar pembelajaran lebih menarik 

dan  memotivasi  siswa  untuk  belajar  lebih  giat.  Salah  satu  alternatif 

pembelajaran yang diduga dapat mengatasi  masalah tersebut  adalah model 

Problem Based Learning (PBL)
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Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  melalui 

penerapan model  Problem Based Learning  (PBL) dalam pembelajaran IPS 

diharapkan dapat meningkatkan sikap kerjasama dan hasil belajar siswa. Oleh 

karena  itu,  penerapan  model  Problem  Based  Learning (PBL)  diharapkan 

dapat  membantu  siswa  lebih  meningkatkan  sikap  kerja  sama  pada 

pembelajaran  IPS  yang  diajarkan  dan  meningkatkan  hasil  belajar  siswa. 

Untuk itu penerapan Problem Based learning (PBL) dapat menarik perhatian 

siswa untuk belajar lebih giat . dari hasil penelitian lain, bahwa penggunaan 

model Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPS menunjukan 

peningkatan dalam setiap siklusnya. Sehingga hasil belajar siswa meningkat 

dan memenuhi syarat KKM yang telah ditentukan. Sehingga gambaran pola 

kerangka berpikir dapat ditunjukan pada gambar dibawah ini :

Bagan 2.2 
 Bagan Kerangka Berfikir



51

3. Karakteristik Materi

Materi  pembelajaran  secara  garis  besar  terdiri  dari  pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar 

kompetensi  yang  telah  ditentukan.  Materi  pembelajaran  terdiri  dari 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan sikap atau 

nilai. Dilihat dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pembelajaran IPS 

Materi Perjuangan Melawan Penjajah Semester II di kelas V Tahun Ajaran 

2015/2016.

Standar Kompetensi pada materi ini adalah :  
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2. Menghargai  peranan  tokoh  pejuang  dan  masyarakat  dalam 

mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia.

Selain itu adapun Kompetensi Dasar yang harus di capai sebagai berikut : 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada penjajahan  

      Belanda dan Jepang.

4. Bahan dan Media 

Bahan dan media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran 

yang sangat penting dan saling berkaitan. Bahan ajar akan mudah diberikan 

oleh guru kepada siswanya dengan menggunakan media pembelajaran. Oleh 

karena itu guru harus menyusun bahan ajar yang baik dengan mengunakan 

media  pembelajaran  yang  tepat  agar  tujuan  pembelajaran  dapat  berjalan 

dengan baik.

 

a. Pengertian Bahan dan Media Pembelajaran

Bahan  ajar  adalah  seperangkat  alat/substansi  pembelajaran 

(teaching Material) yang disusun secara sistematis menampilkan sosok 

utuh  dari  kompetensi  yang  kan  dikuasai  siswa  dalam  kegiatan 

pembelajaran  pada  dasarnya  berisi  tentang  pengetahuan,  nilai,  sikap, 

tindakan  dam keterampilan  yang berisi  pesan,  informasi,  dan  ilustrasi 

berupa  fakta,  konsep,  prinsip,  dan  proses  yang  terkait  dengan  pokok 

bahasan tertulis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran
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Media Pembelajaran adalah alat bantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswa agar terciptanya suasana yang menarik 

dan  mendorong  siswa  untuk  lebih  aktif  dalam  proses  pembelajaran. 

Berbagai  manfaat  media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. 

Menurut Kemp & Dayton (1985, h. 3-4) meskipun telah lama didasari 

bahwa  banyak  keuntungan  penggunaan  media  pembelajaran, 

penerimanya  serta  pengintegrasiannya  kedalam  program-program 

pengajaran berjalan amat lambat. 

b. Bahan dan Media Pembelajaran IPS Materi Perjuangan Melawan 

Penjajah

Jenis-jenis  bahan  ajaryang  digunakan  dalam  pembelajaran  IPS 

materi Perjuangan Melawan Penjajah yaitu : 

1) Handout adalah  bahan  tertulis  yang  disampaikan  oleh  guru 

untuk  memperkaya  pengetahuan  siswa.  Handout diambil  dari 

beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang 

diajarkan/KD dan materi pokok yang harus dikuasai siswa. 

2) Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan 

buah  pikir  dari  pengarangny.  Buku  sebagai  bahan  ajar 

merupakan  buku  yang  berisi  suatu  ilmu  pengetahuan  hasil 

analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis.

3) Lembar  kegiatan  Kelompok  (LKK)   adalah  lembaran  berisi 

tugas  yang  harus  dikerjakan  oleh  siswa  berupa  petunjuk, 

langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas 
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4) Lembar Kerja Siswa (Pre test dan  Post test)  adalah  Pre test 

ialah lembar kerja individu yang dibuat untuk melihat seberapa 

besar pengetahuan yang siswa miliki sebelum dilaksanakannya 

proses pembelajaran.  Sedangkan  Post Test  ialah lembar kerja 

individu yang  dirancang  guna  melihat  seberapa  besar 

kemampuan siswa dalam mencerna suatu materi pembelajaran, 

Post test ini tidak beda jauh cara kerjanya seperti test evaluasi 

siswa.

5) Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu 

rancangan  yang  baik  agar  setelah  melihat  sebuah  atau 

serangkaian  foto/gambar  siswa  dapat  memahami  langsung 

materi yang sedang diajarkan oleh guru. 

Mata pelajaran IPS materi Perjuangan Melawan Penjajah peneliti 

akan  menggunakan  media  berupa  media  Audio  Visual.  Media  audio 

visual  adalah  media  yang  mengandalkan  indra   penglihatan  dan 

pendengaran  media  visual  dalam penelitian  ini  berupa  gambar,  video 

Film.  Selain  itu  dilengkapi  dengan  LCD  proyektor  agar  guru  dapat 

menyampaikan materi dalam bentuk Power point.

5. Strategi Pembelajaran

Tantangan  yang  dihadapi  para  penggerak  dunia  pendidikan  saat  ini 

semakin banyak, salah satunya adalah perubahan atmosfer dunia pendidikan 

yang sebagian besar dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi yang 
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akan terus terjadi.  Dalam menyampaikan pelajaran dan menjawab tuntutan 

perkembangan  teknologi  yang  terjadi,  seorang  guru  haruslah  aktif  dalam 

mengikuti  perkembangan  tersebut  dan  memikirkan  strategi  pembelajaran 

yang baik untuk para siswa.  

Menurut  Sanjaya  (2007,  h,  26)  dalam  dunia  pendidikan  strategi 
diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan 
yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dick  and  Carey  dalam  Sanjaya  (2007,  h.  126)  juga  menyebutkan 
bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur 
yang  digunakan  secara  bersama-sama  untuk  menimbulkan  hasil 
belajar pada siswa. 

Macam-macam  strategi  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  IPS 

materi Perjuangan Melawan Penjajah ini antara lain yaitu :

a. Strategi  pembelajaran  kooperatif,  yaitu  strategi  pembelajaran 

dengan  menggunakan  sistem  pengelompokan  atau  tim  kecil 

antara empat sampai lima orang yang mempunyai latar belakang 

kemampuan akademik,  jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda 

(heterogen).  Sistem  penilaian  dilakukan  terhadap  kelompok. 

Setiap  kelompok  akan  memperoleh  penghargaan  (reward)  jika 

kelompok tersebut menunjukan prestasi.

b. Strategi pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung yang 

lebih  dipusatkan  kepada  siswa  sedangkan  guru  hanya  sebagai 

fasilitator  yang  berfungsi  mengelola  lingkungan  belajar  yang 

kondusif selama pembelajaran berlangsung.

c. Strategi pembelajaran interaktif, yaitu strategi pembelajaran yang 

menekankan  komunikasi  antara  siswa  dengan  siswa  lainnya 
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maupun  siswa  dengan  guru  melalui  kegiatan  diskusi  untuk 

memecahkan suatu permasalahan.

d. Strategi  empirik,  yaitu  strategi  pembelajaran  yang menekankan 

kapada aktivitas siswa selama proses pembelajaran.

6. Sistem Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi 

Secara  bahasa  evaluasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  evaluation 

yang berarti  penilaian  atau  penaksiran,  sedangkan menurut  pakar  ahli 

pendidikan evaluasi ada berbagai maca redaksi yaitu :  

1) Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  mengumpulkan  informasi 

tentang  bekerjanya  sesuatu,  yang  selanjutnya  informasi 

tersebut  digunakan untuk  menentukan alternatif  yang  tepat 

dalam mengambil keputusan.

2) Evaluasi  adalah suatu proses  atau kegiatan yang sistematis 

dan menentukan kualitas nilai berdasarkan pertimbangan dan 

kriteria tertentu.

3) Evaluasi  adalah  proses  untuk  melihat  apakah  perencanaan 

yang sedang dibangun berhasil,  dan sesuai dengan harapan 

awal.

Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa, 

evaluasi  adalah  suatu  kegiatan  yang  sistematis  dan  terencana  untuk 

menilai suatu objek berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.
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b. Bentuk Tes Evaluasi Hasil Belajar

Berdasarkan  kompetensi  yang  dikembangkan  dari  materi 

Perjuangan  Melawan  Penjajah  peneliti  menggunakan  bentuk  evaluasi 

yang  beragam.  Bentuk  evaluasi  dalam  mengukur  kompetensi  sikap 

peneliti menggunakan bentuk evaluasi  non-test seperti lembar observasi 

kegiatan pembelajaran, lembar observasi peningkatan sikap kerja sama 

peserta didik. Dan keterampilan dapat di evaluasi dengan menggunakan 

bentuk  tes  lisan  dan  tes  tertulis,  tes  lisan  dapat  dilakukan  dengan 

menggunakan  metode  tanya  jawab,  sedangkan  tes  tertulis  peneliti 

menggunakan bentuk tes  Pretest, Posttest dan Lembar Kerja Kelompok 

untuk mengukur seberapa jauh siswa dapat memahami dan mengetahui 

apa yang dipelajari melalui kegiatan diskusi dan kelompok.


