
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan. 

Menurut Sadiman, dalam Herpratiwi (1994:95) pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, tidak ada belajar  jika tidak ada 

aktivitas, itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi pembelajaran.  

Menurut  Djamarah (2002:38)  

belajar bukanlah berproses dalam kehampaan,tidak juga pernah sepi  dari 
berbagai aktivitas,tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa 
melibatkan aktivitas raganya dalam belajar, seseorang tidak akan dapat 
menghindari dari sesuatu situasi, situasi akan menentukan aktivitas yang 
akan dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan situasi itu lah yang 
mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar. 

Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang 

melalui penguatan (reinforcement), sehingga terjadi perubahan yang bersifat 

permanen dan persisten pada dirinya sebagai hasil pengalaman, demikian 

pendapat John Dewey, salah seorang ahli pendidikan Amerika Serikat dari 

aliran Behavioural Approach. 



Perubahan yang dihasilkan oleh proses belajar bersifat progresif dan 

akumulatif, megarah kepada kesempurnaan, misalnya dari tidak mampu 

menjadi mampu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, baik mencakup aspek 

pengetahuan (cognitive domain), aspek afektif (afektive domain) maupun 

aspek psikomotorik (psychomotoric domain).  

Ada empat pilar belajar yang dikemukakan oleh UNESCO, dalam Soedijarto 

(2008:10-18) yaitu : 

a. Learning to Know, yaitu suatu proses pembelajaran yang memungkinkan 
siswa menguasai tekhnik menemukan pengetahuan dan bukan semata-
mata hanya memperoleh pengetahuan. 

b. Learning to do adalah pembelajaran untuk mencapai kemampuan untuk 
melaksanakan Controlling, Monitoring, Maintening, Designing, 
Organizing. Belajar dengan melakukan sesuatu dalam potensi yang 
kongkret tidak hanya terbatas pada kemampuan mekanistis, melainkan 
juga meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain 
serta mengelola dan mengatasi koflik. 

c. Learning to live together adalah membekali kemampuan untuk hidup 
bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, saling 
pengertia dan tanpa prasangka. 

d. Learning to be adalah keberhasilan pembelajaran yang untuk mencapai 
tingkatan ini diperlukan dukungan keberhasilan dari pilar pertama, kedua 
dan ketiga. Tiga pilar tersebut ditujukan bagi lahirnya siswa yang mampu 
mencari informasi dan menemukan ilmu pengetahuan yang mampu 
memecahkan masalah, bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleransi 
terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan 
menumbuhkan percaya diri pada siswa sehingga menjadi manusia yang 
mampu mengenal dirinya, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki 
kemantapan emosional dan intelektual, yang dapat mengendalikan dirinya 
dengan konsisten, yang disebut emotional intelegence (kecerdasan emosi). 
 

Berdasarkan teori di atas penulis menyimpulkan seseorang dapat 

dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi sesuatu aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku yang dapat diamati relatif lama. 

Perubahan tingkah laku itu tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai akibat dari 

usaha orang tersebut. Oleh karena itu proses terjadinya perubahan tingkah 

laku dengan tanpa adanya usaha tidak disebut belajar.  



2.2. Pengertian Aktivitas Belajar 

Pembelajaran dititik beratkan pada keaktifan siswa dan guru bertindak 

sebagai fasilitator dan narasumber, yang memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk belajar. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. 

Aktivitas belajar menurut WS.Winkel (1983: 48) adalah segala bentuk 

kegiatan belajar siswa yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil belajar 

yang di capai. 

Aktivitas belajar menurut Abdulrahman (2006 :34) aktivitas belajar 

adalah seluruh kegiatan siswa baik kegiatan jasmani maupun rohani yang 

mendukung keberhasilan belajar. 

Aktivitas adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan seseorang berupa 

kegiatan mendengarkan, merenungkan, menganalisa, berfikir, 

membandingkan dan mengembangkan dengan masa lampau Hamalik (dalam 

Herpratiwi,1993:23). 

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan yang 

dimaksud dengan aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang melibatkan 

kerja, pikiran dan badan terutama dalam hal kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2.3. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah segala kemampuan yang dapat dicapai siswa melalui 

proses belajar yang berupa pemahaman dan penerapan pengetahuan dan 

keterampilan yang berguna bagi siswa dalam kehidupannya sehari-hari serta 

sikap dan cara berpikir kritis dan kreatif dalam rangka mewujudkan manusia 



yang berkualitas, bertanggung jawab bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa 

dan negara serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil dari proses pembelajaran yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan pesikomotorik yang diperoleh siswa 

melalui interaksi dengan lingkungan bagi suatu kondisi pembelajaran tertentu. 

Hasil belajar menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Sedangkan menurut 

Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Dogne Dimyati dan Mujiono (2002) hasil belajar yang di 

peroleh seseorang setelah belajar berupa keterampilan pengetahuan sikap dan 

nilai. Jadi hasil belajar itu didapat setelah mengalami suatu proses pengajaran.  

Untuk memperoleh hasil yang optimal, sebaiknya guru memperhatikan  

perbedaan individual peserta didik, baik aspek biologis, intelektual, maupun 

psikologis.  Kerangka berfikir demikian  dimaksudkan agar  guru mudah  

dalam melakukan  pendekatan  kepada setiap anak didik  secara individual 

(Pupuh F. dan Sobry, 2007: 15 ).  

Mencermati pendapat di atas penulis menyimpulkan hasil belajar PKn 

adalah hasil belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajara 

PKn berupa seperangkat pengetahuan,  sikap, dan keterampilan dasar yang 

berguna bagi siswa untuk kehidupan sosialnya baik untuk masa kini maupun 

masa yang akan datang yang meliputi: keragaman suku bangsa dan budaya 

Indonesia, keragaman keyakinan (agama dan golongan) serta keragaman 

tingkat kemampuan intelektual dan emosional. Hasil belajar didapat baik dari 



hasil tes (formatif, subsumatif dan sumatif), unjuk kerja (performance), 

penugasan (Proyek), hasil kerja (produk), portofolio, sikap serta penilaian 

diri. 

Untuk meningkatkan hasil belajar PKn, dalam pembelajarannya harus 

menarik sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Diperlukan model 

pembelajaran interaktif dimana guru lebih banyak memberikan peran kepada 

siswa sebagai subjek belajar, guru mengutamakan proses dari pada hasil. 

Guru merancang proses belajar mengajar yang melibatkan siswa secara 

integratif dan komprehensif pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

sehingga tercapai hasil belajar. Agar hasil belajar PKn meningkat diperlukan 

situasi, cara, dan strategi pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa 

secara aktif baik pikiran, pendengaran, penglihatan, dan psikomotor dalam 

proses belajar mengajar. Adapun pembelajaran yang tepat untuk melibatkan 

siswa secara totalitas adalah pembelajaran dengan sosiodrama. 

Dari uraian di atas dapat diduga bahwa pembelajaran dengan sosiodrama 

dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa dibandingkan dengan 

pendekatan tradisional (metode ceramah). 

2.4. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

PKn sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma yang bertujuan untuk 

membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan 

sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan 

dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik, serta 

mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. 



Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Lebih lanjut Somantri 

(2001:154) mengemukakan bahwa: PKn merupakan usaha untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan 

dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan 

pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan 

oleh bangsa dan negara. 

Menurut Udin S. Winataputra dan Budimansyah, (2007 : 86 ). 

PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang 
menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai ( content embedding 
volues ) dan pengalaman belajar ( learning experiences ) dalam bentuk 
berbagai prilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan 
merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut 
dari ide, nilai, konsep, dan moral pancasila, kewarganegaraan yang 
demokratis, dan bela negara.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran Pkn  : 

Pertama : PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang 

berbagai disiplin ilmu yang releven, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, 

antropologi, psokoliogi dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai 

landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan 

konsep, nilai dan perilaku demokrasi warganegara. 

Kedua : PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi para peserta 

didik. Pengembangan karakter bangsa merupakan proses pengembangan 

warganegara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan 



perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga negara (civic 

intelegence) sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. 

Ketiga : PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan 

pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan partisipatif 

dengan menekankan pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Untuk 

menfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif dikembangkan bahan 

pembelajaran yang interaktif yang dikemas dalam berbagai paket seperti 

bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang 

digali dari ligkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung (hand of 

experience). 

Keempat: kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, 

pemahaman sikap dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata 

melalui “mengajar demokrasi” (teaching democracy), tetapi melalui model 

pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup secara demokrasi 

(doing democracy). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat 

kedali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi 

siswa sehingga lebih dapat berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara 

menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis 

kelas. 

Dari beberapa teori penulis menyimpukan pendidikan kewarganegaraan 

(PKn) adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan 

karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan 

warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan menyadari 

serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 



2.5. Pengertian Metode Sosiodrama  

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan  untuk mencapai tujuan  

yang telah ditetapkan.  Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan  

oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai setelah pengajaran berakhir. Metode mengajar adalah strategi 

pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan 

memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mecapai tujuan 

pengajaran. 

Salah satu  usaha yang tidak pernah  guru tinggalkan  adalah, bagaimana 

memahami kedudukan  metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil 

bagian bagi keberhasilan  kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Syaiful Bahri  dan  Zain (1995: 7) mengemukakan kedudukan 

metode, yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan 

sebagai alat untuk  mencapai tujuan.  

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal (Wina Sanjaya, 2006: 145) 

Metode sosiodrama atau bermain peranan merupakan dua buah metode 

mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan 

karenanya dalam pelaksanaan sering disilih gantikan. Istilah sosiodrama 

berasal dari kata sosio = sosial dan drama. Kata drama adalah suatu kejadian 

atau peristiwa dalarn kehidupan manusia yang mengandung konflik kejiwaan, 

pergolakan, clash atau benturan antara dua orang atau lebih. Sedangkan 



bermain peranan berarti memegang fungsi sebagai orang yang dimainkannya, 

misalnya berperan sebagai Lurah, penjudi, nenek tua renta dan sebagainya. 

Menurut Syaiful Bahri dan Zain (1995 : 115) 

Sosiodrama adalah sandiwara tanpa naskah ( script ) dan tanpa latihan 
terlebih dahulu, sehingga dilakukan secara sepontan.   Masalah yang 
didramatisasikan adalah mengenai situasi sosial.  Sosiodrama akan 
menarik bila situasi yang sedang memuncak, kemudian dihentikan.  
Selanjutnya diadakan diskusi, bagaimana jalan cerita seterusnya, atau 
pemecahan masalah  selanjutnya.   
   

       
Wina Sanjaya (2006: 159), sosiodrama digunakan  untuk memberikan 

pemahaman dan penghayatan akan masalah–masalah sosial serta 

mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. 

Pendapat lain tentang metode sosiodrama diungkapkan oleh Martinis Yamin 

(2003 : 76) bahwa: Metode bermain peran adalah metode yang melibatkan 

interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi.  Siswa 

melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia lakoni, mereka 

berinteraksi sesama mereka melakukan peran terbuka. 

Menurut Roestiyah N.K (2008 : 90) mengemukakan : Sosiodrama adalah 

siswa dapat mendramatisasikan tingkah laku, atau uangkapan gerak gerik 

wajah seseorang dalam hubungan sosial antara manusia. Atau dengan roll 

playing dimana siswa bisa berperan atau memainkan peranan dalam 

dramatisasi masalah sosial/psikologis itu. 

Kedua metode tersebut biasanya disingkat menjadi metode “sosiodrama” 

yang merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada 

siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial, untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Masalah hubungan sosial tersebut didramatisasikan oleh 

siswa dibawah pimpinan guru. Melalui metode ini guru ingin mengajarkan 



cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia. Cara yang 

paling baik untuk memahami nilai sosiodrama adalah Mengalami sendiri 

sosiodrama, mengikuti penuturan terjadinya sosiodrama dan mengikuti 

langkah-langkah guru pada saat memimpin sosiodrama.  

Guru memberi kesempatan kepada para pendengar (siswa lain) untuk 

memberikan pendapat atau mencari pemecahan dengan cara-cara lain, 

kemudian diambil kesimpulan.  

Dalam diskusi kemungkinan terjadi diskusi yang seru karena adanya 

perbedaan pendapat. Timbul pertanyaan, apakah dalam keadaan yang 

sebenamya mereka juga berani berkata demikian? Sampai dimanakah 

manusia dapat mengambil kesimpulan atau keputusan yang sama apabila 

dalam situasi yang menekan. Permainan peranan ini menimbulkan sejumlah 

masalah yang perlu dicamkan oleh para siswa. Perasaan mereka dapat 

diperkuat oleh pengalaman yang realistis itu.  

2.5.1 Manfaat Metode Sosiodrama 

Menurut Roestiyah N.K (2008:93), bila metode sosiodrama ini 

dikendalikan  dengan cekatan oleh guru, banyak manfaat yang dapat dipetik, 

yaitu :  

1) Dapat mempertinggi perhatian siswa melalui adegan-adegan, hal mana 
tidak selalu   terjadi dalam metode ceramah atau diskusi.  

2) Siswa tidak saja mengerti persoalan sosial psikologis, tetapi mereka juga 
ikut merasakan perasaan dan pikiran orang lain bila berhubungan dengan 
sesama manusia, seperti halnya penonton film atau sandiwara, yang ikut 
hanyut dalam suasana film seperti, ikut menangis pada adegan sedih, rasa 
marah, emosi, gembira dan lain sebagainya.  

3) Siswa dapat menempatkan diri pada tempat orang lain dan memperdalam 
pengertian mereka tentang orang lain 

 



Sebaliknya betapapun besar nilai metode ini ditangan yang kurang 

bijaksana akan menjadi nihil. Pada umumnya karena guru sendiri tidak paham 

akan tujuan yang dicapai, atau guru memilih metode ini walaupun sebenarnya 

kurang tepat untuk tujuan tertentu. Dapat terjadi guru tidak menyadari 

pentingnya langkah-langkah dalam metode ini.  

2.5.2 Kelebihan Metode Sosiodrama : 

Menurut Syaiful Bahri dan Zain (1995:101) kelebihan metode sosiodrama 

antara lain:    

   Mengembangkan kreativitas siswa (dengan peran yang dimainkan siswa 
dapat berfantasi)  

   Memupuk kerjasama antara siswa.  
   Menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama.  
   Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri.  
   Memupuk keberanian berpendapat di depan kelas.  
   Melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan 

dalam waktu singkat.  
 

2.5.3 Kelemahan Metode Sosiodrama: 

Menurut Syaiful Bahri dan Zain (1985:102) Kelemahan metode sosiodrama 

antara lain:  

 Sosiodrama dan bermain peranan memerlukan waktu yang relatif 

panjang/banyak. 

 Pada umumnya yang aktif hanya yang berperan saja. 

 Sering mengganggu kelas di sebelahnya. 

Dalam pembelajaran metode sosiodrama tugas guru mengatur strategi 

belajar, membantu menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan 

baru, dan memfasilitasi belajar. Anak harus tahu makna belajar dan 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya. 



Pembelajaran dengan metode sosiodrama dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar efektif dan kreatif, dimana siswa dapat 

membangun sendiri pengetahuannya, menemukan pengetahuan dan 

keterampilannya sendiri melalui proses bertanya, kerja kelompok, belajar dari 

model yang sebenarnya, bisa merefleksikan apa yang diperolehnya antara 

harapan dengan kenyataan sehingga peningkatan hasil belajar yang didapat 

bukan hanya sekedar hasil menghafal materi belaka, tetapi lebih pada 

kegiatan nyata (pemecahan kasus-kasus) yang dikerjakan siswa pada saat 

melakukan proses pembelajaran (diskusi kelompok dan diskusi kelas) 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa, metode sosiodrama merupakan suatu metode pembelajaran dimana 

siswanya dapat memainkan suatu peranan dari prilaku seseorang dalam suatu 

peristiwa masalah-masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat. 

 

2.6 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumusksn hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: Jika pembelajaran PKn menggunakan metode 

sosiodrama dengan langkah-langkah yang tepat, maka aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri I Trimulyo akan meningkat.                                                                                                                            

 
 

 

 

 


