
 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A.  Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan setiap individu. 

Sebagaimana Sumiati (2009: 38) yang menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan 

lingkungannya, sehingga individu dapat melakukan sesuatu hal yang tidak 

dapat dilakukan sebelumnya. Sejalan dengan pendapat di atas,  Ruminiati 

(2007: 1.18) menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas seseorang untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari rangsangan luar 

yang berupa pengamatan atau informasi. Selanjutnya, Gagne (dalam 

Ruminiati, 2007: 1.7 ) menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi 

antara faktor luar dan faktor dalam setiap individu. Dalam hal ini proses 

belajar terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu persiapan untuk belajar, unjuk 

perbuatan dan alih belajar. Teori inilah yang menjadi dasar penelitian 

menggunakan model role playing. 

Pelaksanaan pembelajaran melalui model role playing diharapkan 

dapat merujuk ke arah pembelajaran yang bersifat kontruktivis karena 

kegiatan belajar yang bersifat kontruktivis menekankan interaksi siswa 

dengan individu lain untuk membangun pengetahuan yang dimiliki. 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Suprijono (2010: 39) bahwa belajar 

kontruktivis merupakan hubungan timbal balik dan fungsional antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok 

dengan kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi faktor luar 

dan faktor dalam diri setiap individu, dan terbagi dalam persiapan belajar, 

unjuk perbuatan serta alih belajar. Belajar juga dapat diartikan sebagai 

kegiatan membangun pengetahuan yang terjadi akibat individu berinteraksi 

dengan hal lain di luar dirinya. 

 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan aktivitas sepanjang hayat dalam 

kehidupan individu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 23) aktivitas 

adalah kegiatan. Jadi, segala kegiatan dalam belajar dapat diartikan sebagai 

aktivitas belajar. 

Slavin (2005: 10) menyatakan bahwa aktivitas adalah keaktifan, 

kesibukan, kesibukan kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan 

pada setiap bagian kerja. Jadi, aktivitas belajar tidak  dinilai sebagai sebuah 

kegiatan saja. Kunandar (2010: 227) menyatakan bahwa aktivitas belajar 

adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga aktivitas belajar tidak 

hanya menitikberatkan satu aspek pengamatan saja, tetapi beberapa aspek 

yang dijadikan sebagai indikator dalam penentuan aktivitas belajar. 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah segala kegiatan, sikap, perhatian, dan kesibukan ketika 

melaksanakan kegiatan belajar. Aktivitas belajar merupakan salah satu 

indikator keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. 

 

3. Hasil Belajar 

Setelah individu melakukan kegiatan belajar, maka individu tersebut 

memperoleh hasil dari kegiatan belajar yang dilakukan. Sebagaimana 

Ruminiati (2007: 1.1) yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

yang diperoleh dari kegiatan belajar. 

Hasil yang diperoleh ketika setiap individu melakukan kegiatan 

belajar terbagi menjadi beberapa aspek. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Suprijono (2010: 5) yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Kemudian Gagne (dalam Yulmayer, 2007: 5) menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah nilai, sikap dan keterampilan yang diperoleh 

setelah melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom 

(dalam Sudjana, 2010: 22) hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 

tiga kategori ranah yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya 

adalah sebagai berikut: (1) ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan dan 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; (2) ranah 

afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima (reciving/attending), menjawab atau 

mereaksi (responding), menilai (valuing,), organisasi, internalisasi  
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nilai/pembentukan pola  hidup;  dan (3) ranah psikomotor, meliputi gerakan 

refleks, keterampilan pada gerakan-gerakan terbimbing, kemampuan 

perseptual (termasuk di dalamnya membedakan visual, auditif, motoris), dan 

gerakan-gerakan skill. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setiap individu setelah melakukan kegiatan 

belajar. Hasil belajar mencakup 3 ranah pengetahuan yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

 

B.  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  

1. Pembelajaran PKn SD 

PKn merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang 

mengajarkan siswa untuk mengenal hubungan sosial kemasyarakatan 

sebagai individu dan warga negara yang berkarakter. Sebagaimana 

Winataputra (2008: 1.15) yang menyatakan bahwa PKn merupakan materi 

pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, 

keterampilan, serta disposisi kepribadian warga negara yang fungsional 

bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan 

juga masyarakat di era global. 

Soemantri menyatakan bahwa PKN berbeda dengan PKn. PKN 

akronim dari pendidikan kewargaannegara, sedangkan PKn akronim dari 

pendidikan kewarganegaraan. PKN merupakan mata pelajaran sosial yang 

bertujuan untuk membentuk atau membina warga negara yang baik, yaitu 

warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik. Sedangkan PKn 

merupakan pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang 
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berisi tentang diri kewarganegaraan, peraturan naturalisasi atau pemerolehan 

status sebagai warga negara Indonesia (Ruminiati, 2007: 1.25). 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan 

bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 

untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 

Winataputra (2008: 1.20) mengemukakan bahwa pembelajaran PKn 

dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual 

yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan 

efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh sebab itu, ada dua hal yang perlu 

mendapatkan perhatian sebagai calon guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran 

dan metode atau pendekatan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa PKn 

merupakan mata pelajaran yang di dalamnya terdapat komponen 

pengetahuan dan keterampilan sebagai warga negaras serta membahas 

tentang status formal warga negara dan naturalisasi atau pemerolehan warga 

negara. Selain itu, dalam pembelajaran PKn di SD guru dituntut agar dapat 

menyusun materi dan metode pembelajaran yang sesuai serta dapat 

membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang 

memadai. Sehingga, melalui pembelajaran PKn di SD dapat membentuk 

warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
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2. Tujuan PKn 

Tujuan pembelajaran PKn yang diharapkan secara umum adalah untuk 

membentuk warganegara yang tahu akan hak dan kewajibannya. 

Sebagaimana Ruminiati (2007: 1.26) yang menyatakan bahwa tujuan PKn 

di SD adalah untuk menjadikan warganegara yang baik, yaitu warganegara 

yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, 

kelak siswa diharapkan dapat menjadi bangsa yang terampil, cerdas,  

bersikap baik, serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. 

Selanjutnya, Winataputra (2008: 1.20) mengemukakan bahwa tujuan 

pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan 

tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.  

Tujuan pembelajaran PKn di SD menurut Permendiknas No. 22 tahun 

2006 tentang standar isi adalah sebagai berikut. 

a. Berpikir secara kritis dan rasional dalam menghadapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggungjawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

serta anti korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa lain. 

d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan ilmu dan 

teknologi. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan mata pelajaran PKn adalah untuk menjadikan siswa menjadi 

warganegara yang baik, yaitu warganegara yang tahu, mau, dan sadar akan 

hak dan kewajibannya serta dapat berpartisipasi dengan penuh nalar dan 
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tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional 

Indonesia.Tujuan mata pelajaran PKn juga dapat terbagi menjadi beberapa 

aspek. Aspek berpikir kritis dan rasional, aspek partisipasi, aspek 

perkembangan demokratis serta aspek interaksi  berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

C.  Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 

proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Hanafiah (2010: 41) yang mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati 

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. 

Model pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai persiapan guru 

sebelum melaksanakan tugas mengajar. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Muslikah (2010: 105) yang mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran adalah perencanaan atau pola yang digunakan dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Suprijono (2010: 48) menyatakan 

bahwa model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Melalui model pembelajaran, guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan konsep, teori, informasi, keterampilan, cara berpikir dan 

mengekspresikan ide. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapatdisimpulkan 

bahwa model pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dipilih 

guru dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik serta 

mempermudah siswa mempelajari bahan ajar yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Model 

pembelajaran merupakan acuan atau kerangka dasar bagi guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga aktivitas belajar yang 

dilaksanakan dapat dikemas secara efektif dan efisien. 

 

2. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

Jenis-jenis model pembelajaran yang beragam dapat membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Model pembelajaran dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut. 

a. Model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran ini terdiri dari 

number head together, snowball throwing, team games tournament, make 

a match, picture and picture, cooperative integrated reading and 

composition, student teams achievement divisions, think pair share, 

example non example,  group investigation dll. 

b. Model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran ini terdiri 

dari problem solving dan problem based introduction. 

c. Model pembelajaran aktif, model pembelajaran ini terdiri dari PAKEM, 

team quiz, artikulasi, group resume dll. 

d. Model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran ini terdiri dari 

role playing dan karya wisata (Suprijono, 2010: 89-133) 
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Adanya banyak pilihan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran PKn. Komalasari (2010: 58) menyatakan 

bahwa model pembelajaran yang cocok diterapkan pada mata pelajaran PKn 

adalah sebagai berikut: (a) snowball throwing; (b) picture and picture; (c) 

make a match; (d) student teams achievement divisions; (e) teams games 

tournament; (f) number head together; (g) think pair share; dan (h) role 

playing. 

Berdasarkan jenis-jenis model pembelajaran di atas, model 

pembelajaran role playing merupakan salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. Role playing merupakan salah satu jenis model 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ketika diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

D.  Model Role Playing 

1. Pengertian Model Role Playing 

Role playing merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan. Suparlan, dkk (2010: 53) menyatakan bahwa role 

playing merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat aktivitas 

memainkan peran tentang beberapa tokoh atau karakter yang terlibat dalam 

hubungan-hubungan sosial. 

Role playing merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang 

bersifat komplek. Blatner (dalam Komalasari, 2010: 58) menyatakan bahwa 

model pembelajaran role playing mengeksplorasi situasi sosial yang 
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komplek, yang menekankan pada keterlibatan emosional dan alat indra ke 

dalam situasi masalah yang dihadapi. 

Model pembelajaran role playing juga dapat memberikan inspirasi dan 

pengalaman baru yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Ruminiati (2007: 1.13) yang menyatakan 

bahwa role playing adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan siswa untuk berperan dan berperilaku sebagai orang lain sesuai 

skenario yang telah disusun guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran role playing merupakan jenis model 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Penerapan model pembelajaran 

role playing dapat meningkatkan aktivitas dengan memainkan peran tokoh-

tokoh yang ada dalam hubungan sosial, sehingga siswa dapat melibatkan 

keterampilan emosional sebagai orang lain di luar dirinya. 

 

2. Langkah-langkah Model Role Playing 

Setiap jenis model pembelajaran memiliki langkah-langkah 

pelaksanaan sehingga proses pembelajaran dapat terorganisir dengan baik 

dan lebih mudah untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Hanafiah (2010: 47) mengungkapkan langkah-langkah model 

pembelajaran role playing adalah sebagai berikut. 

(a) guru menyusun (menyiapkan) skenario yang akan 

ditampilkan; (b) menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari 

skenario dua hari sebelum proses pembelajaran; (c) guru membentuk 

kelompok peserta didik yang anggotanya 5 orang; (d) guru memberi 

penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai; (e) guru 

memanggil peserta didik yang sudah ditunjuk untuk memerankan 

skenario yang sudah dipersiapkan; (f) masing-masing peserta didik 
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duduk di kelompoknya, sambil mengamati skenario yang sedang 

diperagakan; (g) setelah selesai pementasan, setiap peserta didik diberi 

kertas lembar kerja untuk pembahasan; (h) masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil kesimpulannya; (i) guru memberikan kesimpulan 

secara umum; (j) evaluasi; dan (k) penutup. 

 

Uno (2009: 26) menyatakan bahwa langkah-langkah model role 

playing, yaitu: (a) pemanasan (warming up), (b) memilih partisipan, (c) 

menyiapkan pengamat (observer), (d) memainkan peran (manggung), (e) 

diskusi dan evaluasi, (f) memainkan peran (manggung ulang), (g) diskusi 

dan evalusi kedua, serta (h) berbagai pengalaman dan kesimpulan. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai langkah-langkah model 

role playing, peneliti mengembangkan langkah-langkah pembelajaran 

menurut Hanafiah. Adapun langkah-langkah pembelajaran model role 

playing yang peneliti gunakan adalah, sebagai berikut: (a) menyusun atau 

merumuskan tujuan pembelajaran serta skenario yang akan ditampilkan; (b) 

menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario; (c) 

membentuk kelompok peserta didik; (d) memberi penjelasan tentang 

kompetensi yang ingin dicapai; (e) meminta peserta didik untuk 

memerankan skenario yang sudah dipersiapkan; (f) masing-masing 

kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya; dan (g) guru memberikan 

kesimpulan secara umum. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Role Playing 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing ketika diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Suparlan, 

dkk (2010: 53) menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran role playing adalah sebagai berikut. 
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a. Kelebihan 

1) Meningkatkan kecerdasan sosial. 

2) Membangun kesadaran sosial dalam hidup bermasyarakat. 

3) Memunculkan bakat seni setiap siswa. 

4) Mengembangkan keterampilan berbahasa lisan. 

5) Memupuk kerja sama pemain peran. 

 

b. Kekurangan  

1) Murid yang tidak ikut bermain peran terkesan pasif. 

2) Banyak menghabiskan waktu. 

3) Tidak semua materi pelajaran dapat diperankan. 

4) Memerlukan tempat yang luas. 

 

Berdasarkan pendapat Suparlan, dkk (2010: 53), dapat diketahui 

bahwa model pembelajaran role playing dapat meningkatkan kecerdasan 

baik yang bersifat personal atau sosial. Penerapan model ini juga dapat 

mengembangkan keterampilan berbahasa dan memainkan peran yang 

bernilai seni. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, diperlukan keterampilan 

dan kreatifitas untuk mengatur jalannya pembelajaran. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan sebagai berikut; “Apabila dalam pembelajaran PKn menerapkan 

model pembelajaran role playing dengan memperhatikan langkah-langkah 

yang tepat, maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri 3 Tempuran Lampung Tengah”. 


