
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Deskripsi Teori 

 

1. Tinjauan Terhadap Persepsi  

a. Pengertian Persepsi  

 

Setiap orang mempunyai persepsi sendiri mengenai apa yang 

dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa 

persepsi menentukan apa yang akan diperbuat seseorang untuk 

memenuhi berbagai kepentingan baik untuk diri sendiri, keluarga, 

maupun lingkungan masyarakat tempat berinteraksi. Persepsi inilah 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Persepsi dilahirkan 

dari hasil kongkritisasi  pemikiran, kemudian melahirkan konsep atau 

ide yang berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun objek 

yang dilihat sama. 

 
Dikemukakan oleh Drever (2010:1) “Persepsi adalah suatu proses 

pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca 

indera.” 

 

Definisi lainnya, “Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang 

dapat memilih, mengatur, dan mengartikan informasi menjadi suatu 

gambar yang sangat berarti di dunia.” 



(Kotler dan Armstrong, 2004: 193).  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, persepsi dapat 

disimpulkan sebagai suatu kesan yang diterima individu melalui panca 

indera, untuk kemudian dipilih, diatur, dan diartikan  menjadi sebuah 

informasi yang berarti. Proses penginderaan seseorang akan 

berlangsung setiap saat, dimana ia menerima stimulus dari luar 

melalui alat inderanya. Stimulus dari inderanya kemudian 

diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga seseorang tersebut 

menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dengan 

persepsi seseorang akan mampu mengaitkan objek dan dengan 

persepsi pula seseorang akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya 

serta keadaan dirinya. 

 

Ma’rat berpendapat mengenai persepsi sebagai berikut: 

Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal 
dari komponen koqnisi. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-
faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan 

pengetahuan. Manusia mengamati suatu objek psikologik 
dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai diri 

pribadinya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa 
kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses 
belajar, atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur 

terhadap apa yang di lihat. Sedangkan pengetahuannya dan 
cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik 

tersebut.  (Mar’at, 1984: 22)  
 

Berdasarkan pendapat Mar’at, terciptanya persepsi dipengaruhi oleh 

faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan. 

Sehingga memberikan bentuk struktur terhadap objek yang dilihatnya. 

Persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan suatu 



objek dengan objek lain melalui proses pengidentifikasian terlebih 

dahulu menggunakan panca indera untuk kemudian dimaknai dan 

diinferensionalkan (ditarik kesimpulan). 

 
Untuk kepentingan penelitian yang dilakukan, maka peneliti 

mengartikan persepsi sebagai proses identifikasi objek tertentu 

melalui panca indera untuk kemudian dipilih, diatur, dan diartikan 

menjadi sebuah informasi yang berarti. 

 

b. Pengertian Persepsi Siswa 

Persepsi siswa diartikan sebagai pandangan atau tanggapan siswa 

terhadap objek tertentu melalui panca indera berdasarkan faktor 

pengalaman dan pengetahuannya sendiri. 

 
c. Faktor, Pengaruh, dan Proses Terjadinya Persepsi 

 

Setelah diberikan penjelasan mengenai apa itu persepsi, maka perlu 

juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi itu 

sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini akan sangat 

memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda antara orang yang  

satu dengan yang lain meskipun objeknya sama. Menurut Mar’at 

(1984:22) persepsi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor  intern 

dan ekstern, yaitu: 

1) faktor intern : pengetahuan dan cakrawala 

2) faktor ekstern : pengalaman dan proses belajar 

 



Faktor pengetahuan dan cakrawala berasal dari dalam diri individu 

(intern), yang memberikan arti terhadap objek yang dilihat. Faktor 

pengalaman dan proses belajar berasal dari luar diri individu (ekstern), 

yang memberikan bentuk struktur terhadap objek yang dilihat. Faktor 

pengetahuan dan cakrawala akan menimbulkan ide yang sebelumnya 

telah dipadukan dengan pengalaman melalui proses berfikir, memilih, 

mengambil keputusan, dan menarik kesimpulan untuk kemudian 

menjadi sebuah konsep mengenai objek yang dilihat.  

Pengaruh pengadaan persepsi: 
1) Objek : adanya objek yang dipersepsikan. 

2) Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf : alat indera 
atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 
Selain itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 
susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.  

3) Perhatian: untuk menyadari atau untuk mengadakan 
persepsi diperlukan adanya perhatian.  
(Bimo walgito: 2004: 89-90) 

 
 

Seorang siswa dapat mengadakan persepsi karena pengaruh beberapa 

faktor ini. Yaitu adanya objek yang dipersepsikan, berfungsinya alat 

indera dan saraf untuk mengolah informasi, dan perhatian terhadap 

objek sehingga melahirkan atau menghasilkan persepsi. Mengenai 

objek yang dipersepsikan, akan menimbulkan stimulus yang mengenai 

alat pengindera atau reseptor. Alat indera ini berupa mata, telinga, dan 

hidung. Alat indera atau reseptor ini bertugas untuk menerima 

stimulus, kemudian direspon oleh saraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf 

yaitu otak sebagai pusat kesadaran.  



 

Kesadaran yang telah tercipta dalam otak ini memerlukan perhatian. 

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

mengadakan persepsi. Di dalam perhatian, terjadi suatu pemusatan 

atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada 

suatu objek atau sekumpulan objek. Dari keseluruhan proses 

berangkai tersebut, baru suatu persepsi dapat terlahir atau tercipta. Hal 

ini bisa diperjelas lagi berdasarkan teori Bimo Walgito mengenai 

bagaimana suatu persepsi yang telah tercipta itu sebelumnya memang 

diproses terlebih dahulu. 

Proses terjadinya persepsi dapat berlangsung jika:  
1) Stimulus mengenai alat indera (proses fisik) 

2) Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh saraf 
sensoris (proses fisiologis) 

3) Di otak terjadilah suatu pemrosesan data yang akhirnya 
individu dapat menyadari atau mempersepsikan tentang 
apa yang diterima melalui alat indera (proses psikologis) 

(Bimo walgito: 2004: 119) 
 

 
Dari teori Bimo Walgito tersebut, maka sudah jelas bahwa dalam 

melakukan suatu persepsi, tidak serta merta terlahir begitu saja, 

melainkan tercipta melalui suatu rangkaian proses dengan susunannya 

yang sistematik. Dari rangkaian proses yang tersusun secara 

sistematik inilah kemudian menghasilkan persepsi. 

 

 

 
d. Prinsip Dasar Persepsi 



Persepsi tidak serta merta tercipta begitu saja, ada beberapa prinsip 

dasar yang harus dipahami terkait dengan sifat dari pengadaan 

persepsi. Menurut Daryanto (2009: 104-106) prinsip dasar persepsi 

adalah sebagai berikut: 

1) Persepsi itu relatif bukan absolut 
2) Persepsi itu selektif 
3) Persepsi itu mempunyai tatanan 

4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima 
rangsangan) 

5) Persepsi seseorang dengan yang lain akan berbeda meskipun 
objeknya sama. 

 

Mengenai prinsip persepsi yang bersifat relatif, ini dikarenakan 

manusia bukan instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala 

sesuatu seperti keadaan sebenarnya. Persepsi juga bersifat selektif. Hal 

ini dikarenakan seseorang hanya mampu memperhatikan beberapa 

rangsangan dari banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada 

saat tertentu. Rangsangan yang diterima akan sangat bergantung pada 

apa yang pernah ia pelajari, apa yang menarik perhatiannya pada suatu 

saat, dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. 

 

Persepsi juga mempunyai tatanan karena seseorang menerima 

rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerimanya 

dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika 

rangsangan yang datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri 

sehingga hubungan itu menjadi jelas. Selain itu, persepsi dipengaruhi 

oleh harapan dan kesiapan penerima pesan. Hal ini akan menentukan 

pesan mana yang dipilih untuk diterima, disusun, dan 

diinterpretasikan. Persepsi juga akan berbeda dari masing-masing 



orang meskipun objek atau situasinya sama. Perbedaan ini dapat 

ditelusuri melalui adanya perbedaan-perbedaan individual baik 

kepribadian, sikap dan motivasinya. 

 
2. Tinjauan Terhadap Belajar Berbasis Aneka Sumber 

a. Pengertian Belajar  

 

Belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan. Secara 

psikologis, belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Proses belajar ini sangatlah kompleks dan terjadi pada 

siapapun seumur hidupnya, sejak terlahir dari rahim ibu sampai ke liang 

lahat. Salah satu indikasi terjadinya proses belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang, baik dalam ranah 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilannya 

(psikomotorik). 

 

Menurut Daryanto (2009: 2) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

 
Perubahan yang terjadi pada seseorang banyak sekali sifat maupun 

jenisnya. Oleh karena itu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Sebagai contoh kalau tangan 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar, saat tangannya 



bengkok karena patah tertabrak mobil. Perubahan semacam ini tidak 

dapat dikategorikan perubahan dalam artian belajar. Demikian pula 

perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan, 

dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar.  

 
Ngalim Purwanto (2010:4) mengemukakan “Belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku, yang terjadi 

sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.” 

 

Menurut Gagne dalam Catharina Tri Anni (2004) “Belajar merupakan 

sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku.” 

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar 

oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa 

penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan 

pengalamannya. Oleh sebab itu apabila setelah belajar siswa tidak ada 

perubahan tingkah laku yang positif dalam arti tidak memiliki 

kecakapan baru serta wawasan pengetahuannya tidak bertambah maka 

dapat dikatakan bahwa belajarnya belum sempurna. 

 
Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam artian belajar menurut Daryanto 

(2009: 2-4) antara lain: 

1) Perubahan secara sadar 
2) Perubahan dalam belajar bersifat continue dan fungsional 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 
4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 



5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 
 

 
Belajar dengan perubahan yang terjadi secara sadar maksudnya dimana 

seseorang yang sedang belajar akan menyadari dan merasakan 

terjadinya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya menyadari bahwa 

pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya 

bertambah. Jadi perubahan tingkah laku yang terjadi dalam keadaan 

mabuk atau tidak sadar, tidak termasuk perubahan dalam belajar karena 

yang bersangkutan tidak menyadari perubahan yang terjadi pada 

dirinya. Terkait perubahan dalam belajar yang bersifat continue dan 

fungsional diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat fleksibel dan 

berkesinambungan. 

 
Implementasi dari belajar adalah kegiatan individu memperoleh 

pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan 

belajar. Belajar menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen 

pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengolahan informasi. 

Guna menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar tersebut, 

individu menggunakan kemampuan pada beberapa ranah yaitu: 

1) Koqnitif, kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, 

penalaran, atau pikiran yang terdiri dari kategori pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis sintesis, dan evaluasi. 

2) Afektif, kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan 

reaksi-reaksinya dengan penalaran. Terdiri dari kategori 
penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, 

dan pembentukan pola hidup. 
 

3) Psikomotorik, kemampuan yang mengutamakan keterampilan 

jasmani, terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 



gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan 

kreatifitas. 
(Hamzah, 2008: 14) 

 
Mengenai perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif 

adalah perubahan-perubahan yang terjadi senantiasa bertambah dan 

tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Sifat dari perubahannya juga tidak sementara atau untuk beberapa saat 

saja. Selain itu perubahan yang terjadi adalah perubahan yang memiliki 

tujuan atau terarah dan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika 

seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. 

 
Belajar ini sendiri mempunyai dua karaktersitik, yaitu: 

1) Proses belajar melibatkan proses mental siswa secara maksimal, 

bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat. 

Tetapi menghendaki aktifitas siswa dalam proses berfikir. 

2) Belajar membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab tersu 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan 

berfikir tersebut dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan 

yang mereka konstruksi sendiri. 

 

 
 

b. Pengertian Sumber Belajar 



 

Pembelajaran merupakan suatu proses sistematik yang meliputi banyak 

komponen. Salah satu dari komponen sistem pembelajaran adalah 

sumber belajar. Istilah sumber belajar (learning resource) umumnya 

yang diketahui hanya guru, perpustakaan dan buku pelajaran. Padahal 

secara tidak langsung atau disengaja, apa yang digunakan dan benda 

tertentu yang digunakan dalam pembelajaran adalah termasuk sumber 

belajar. 

 

Sadiman dalam makalahnya (Pendayagunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk Pembelajaran, 2004) mendefinisikan “Sumber 

belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, 

yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar.” 

 
Definisi lain menurut Association for Educational Communications and 

Technology (AECT,1977) “Sumber belajar adalah  segala sesuatu atau 

daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun 

dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar-mengajar dengan 

tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran” 

 

Ahmad Rohani (2004: 161) mendefinisikan “Sumber belajar sebagai 

segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses/ 

aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, di 

luar peserta didik (lingkungan) yang melengkapi mereka pada saat 

pengajaran berlangsung.” 

 



Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa  sumber belajar 

adalah segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang 

mengandung informasi dan dapat digunakan sebagai wahana bagi 

peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. 

 
Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi siswa maupun guru 

apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber 

belajar. Jika tidak maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, 

orang atau buku sekalipun hanya sekedar  tempat, benda, orang atau 

buku yang tidak akan ada artinya apa-apa. Pada hakikatnya sumber 

belajar begitu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media 

pembelajaran. Segala hal yang sekiranya diprediksikan akan 

mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran 

dapat dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Dengan pemahaman ini 

maka guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi hanya salah satu saja 

dari sekian sumber belajar lainnya. 

c. Azas Kemanfaatan Sumber Belajar 

Di lihat dari segi nilai kemanfaatannya, maka guru perlu memahami 

jenis-jenis sumber belajar yang mana yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar ini dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

 



1) Dalam rangka memotivasi 

2) Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran 

3) Dalam rangka mendukung program pembelajaran 

4) Dalam rangka membantu pemecahan suatu masalah 

5) Dalam rangka mendukung pembelajaran presentasi 

Manfaat dari sumber belajar dalam rangka memotivasi yaitu dimana  

manfaat sumber belajar dalam hal ini adalah untuk meningkatkan 

motivasi siswa belajar yang rendah, kurang  aktif, dan sebagainya. 

Manfaat sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran 

dan mendukung program pembelajaran yaitu untuk memperluas dan 

memperjelas pembelajaran (kompleksitas), dan memudahkan kegiatan 

pembelajaran yang membutuhkan penyelidikan, observasi, dan 

sebagainya. 

Manfaat lainnya yaitu untuk membantu siswa dalam memecahkan suatu 

masalah dalam kegiatan pembelajaran, selain itu juga untuk 

memudahkan siswa saat melakukan presentasi atau menyampaikan 

gagasan. 

 

d. Pengertian Belajar Berbasis Aneka Sumber (BEBAS) 

 

Perkembangan dari azas kemanfaatan sumber belajar saat ini, adalah 

dimana tercipta suatu pendekatan dalam pembelajaran yang disebut 

Belajar Berbasis Aneka Sumber (Resources-based Learning). BEBAS 

diterapkan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sedemikian 



rupa dengan tujuan agar siswa memiliki pengalaman belajar lebih 

kompleks melalui berbagai sumber. 

 
Uwes A. Chaeruman  (2008: 1) berpendapat “Belajar Berbasis Aneka 

Sumber adalah strategi pembelajaran dimana siswa membangun 

pemahamannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar baik 

cetak, non-cetak, maupun orang.” 

 
Nuraini Haas berpendapat (2009: 2) “Pembelajaran berbasis aneka 

sumber adalah suatu pandangan yang memberikan keutamaan pada 

peran bahan (sumber) pembelajaran dan proses pembelajaran.” 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

BEBAS adalah suatu strategi pembelajaran untuk membuat siswa 

membangun pemahamannya sendiri melalui berbagai sumber belajar. 

 

Belajar Berbasis Aneka Sumber ini diterapkan atas dasar tuntutan 

kurikulum. Dimana dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menginginkan pembelajaran yang menekankan pada 

pengembangan kompetensi siswa yang lebih kompleks, Belajar 

mandiri, belajar terbuka, sampai pada belajar jarak jauh. Sehingga 

mendorong dimanfaatkannya sumber belajar secara luas. 

 

Melalui BEBAS, bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk 

mempersiapkan siswa agar dapat mengikuti perkembangan dalam 

berbagai aspek kehidupan. BEBAS mendorong siswa meningkatkan 

literasi informasi, dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis yang 
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sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam era informasi atau global saat 

ini. Siswa diajarkan untuk dapat memberikan makna terhadap 

informasi, menciptakannya menjadi pengetahuan, sampai pada 

bagaimana siswa menggunakan serta mengevaluasi pengetahuan yang  

diciptakan oleh orang lain.  

 

Di samping itu, BEBAS lebih berpusat pada siswa (student-centered 

learning) sehingga memungkinkan siswa untuk dapat menemukan dan 

membangun pengetahuannya sendiri. Peran guru lebih kepada 

fasilitator dan manajer pembelajaran. 

 
e. Pengelompokkan Belajar Berbasis Aneka Sumber 

 

Dalam Belajar Berbasis Aneka Sumber, sumber pembelajarannya 

dikelompokkan berdasarkan kelompok yang direncanakan dan tidak 

direncanakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1) Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (learning 

resources by design), yakni semua sumber yang secara khusus 

telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional 

untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. 

2) Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yakni sumber belajar yang tidak secara 

khusus di desain untuk keperluan pembelajaran namun dapat 

ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan 



belajar. Misalnya media massa, pasar, tokoh masyarakat, dan 

lain sebagainya. 

 
f. Jenis Sumber Belajar dalam BEBAS 

 

Di dalam pengelompokkan, sumber belajar masih diklasifikasikan 

dalam bentuk umum. Untuk bentuk yang lebih spesifik, sumber belajar 

dikategorikan berdasarkan jenisnya. Seperti tempat atau lingkungan 

alam sekitar, yaitu dimana saja seseorang dapat melakukan belajar atau 

proses perubahan tingkah laku maka tempat itu dapat dikategorikan 

sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya 

perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan 

sampah, kolam ikan dan lain sebagainya. 

 
Benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan 

tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan 

sebagai sumber belajar. Misalnya patung, lukisan, situs, candi, benda 

peninggalan lainnya. Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian 

tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang 

bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya 

guru, ahli geologi, polisi, jaksa, hakim, dan ahli-ahli lainnya. 

 
Selain itu juga ada bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, 

cetak, rekaman, elektronik, web, dll yang dapat digunakan untuk 

belajar. Buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara 

mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. 



Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan lain 

sebagainya. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa 

kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat 

menjadikan peristiwa atau fakta tersebut sebagai sumber belajar. 

Menurut AECT (Assocation for Education Kommunication and 

Technology) dalam Ahmad (1997: 104) membuat klasifikasi belajar 

sebagai berikut: 

1)  Pesan (messages), yaitu informasi yang ditransmisikan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan data. Termasuk 

dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus 

diajarkan kepada siswa. 

2) Orang (peoples), bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan 

penyaji pesan. Dalam kelompok ini misalnya guru, tutor, peserta 

didik, tokoh masyarakat (yang mungkin berinteraksi dengan 

masyarakat) 

3) Bahan (materials), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan 

untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. 

Misalnya transparasi, slide, audio, video, buku, majalah, dan 

lainnya. 

4) Alat (devices), yaitu perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya slide 

proyektor, video tape, pesawat radio, televisi. 



5) Teknik (tecniques), yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. Seperti belajar sendiri, simulasi, 

demonstrasi, tanya jawab. 

6) Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar dimana pesan 

disampaikan, lingkungan bisa bersifat fisik (gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, museum, taman, 

lingkungan non fisik/ suasana belajar) 

Berbagai jenis sumber belajar tersebut, pada dasarnya tidak boleh 

dilihat secara parsial. Aneka sumber belajar harus dipandang sebagai 

satu kesatuan yang utuh dalam sebuah proses pembelajaran. Semua 

jenis sumber belajar yang memang sesuai, perlu dipertimbangkan demi 

tercapainya pembelajaran yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan 

akan berdampak positif terhadap hasil pembelajaran. 

Ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan, ketika akan 

memilih sumber belajar, yaitu : 

1) Bersifat ekonomis dan praktis (kesesuaian antara hasil dan 

biaya) 

2) Praktis dan sederhana artinya mudah dalam pengaturannya 

3) Fleksibel dan luwes, maksudnya tidak kaku dalam perencanaan 

sekaligus pelaksanaannya 

4) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang 

tersedia 



5) Sesuai dengan taraf berfikir dan kemampuan siswa 

6) Guru berkemampuan dan terampil dalam pengelolaannya 

 
g. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber 

 

Dalam penerapan Belajar Berbasis aneka sumber, ada beberapa langkah 

yang perlu diperhatikan. Menurut Nuraini (2009: 2) Langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam pembelajaran berbasis aneka sumber 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi pertanyaan atau permasalahan 
2) Merencanakan cara mencari informasi 

3) Mengumpulkan informasi 
4) Menggunakan informasi 
5) Mensintesa informasi 

6) Evaluasi 
 

 

Salah satu langkah yang paling penting dalam resources-based 

laeaning adalah melibatkan siswa untuk mengembangkan pertanyaan 

atau permasalahan dalam suatu materi pembelajaran. Sekali pertanyaan 

ini telah terbangun, mereka dibimbing untuk menentukan informasi apa 

saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu 

siswa difasilitasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang 

potensial. Sumber informasi meliputi media cetak, non-cetak maupun 

orang. Selama melakukan pengumpulan informasi, siswa dituntut untuk 

mampu mengidentifikasi (memilih dan memilah) informasi dan fakta 

apa saja yang penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian dan 

mengkategorikan hasil temuannya tersebut. 

 



Setelah informasi yang diperlukan terkumpul, siswa perlu mendapat 

bimbingan bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sekedar 

mendapatkan informasi tapi bagaimana menggunakan informasi 

tersebut dalam kata atau bahasa mereka sendiri dengan tidak lupa 

mencantumkan sumber informasi tersebut dari mana atau dari siapa. 

 

Berbekal informasi yang telah diperoleh, siswa dibimbing untuk 

mengorganisasikan informasi ke dalam susunan yang sistematis, logis 

dan memungkinkan untuk dipahami dengan cepat dan benar oleh orang 

lain. Termasuk juga siswa diminta untuk memilih cara menyajikan 

hasilnya pada orang lain dengan menggunakan cara tertulis, presentasi, 

visual, oral atau kombinasi dari kesemuanya. 

 
Setelah semua informasi disusun dengan baik ke dalam berbagai format 

yang relevan. Biasakan siswa untuk melakukan evaluasi terhadap apa 

yang telah mereka lakukan. Hal ini penting agar siswa menyadari betul 

apa yang sedang dia lakukan. Dan inilah puncak dari proses resources-

based learning sebenarnya. Evaluasi dan refleksi oleh mereka sendiri. 

 
h. Manfaat Belajar Berbasis Aneka Sumber 

Penerapan dari BEBAS dalam kegiatan atau proses pembelajaran ini 

memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi guru sebagai 

pendidik. Terlebih bagi siswanya. Antara lain: 

1) Selama pengumpulan informasi terjadi kegiatan berfikir yang 
kemudian menimbulkan pemahaman yang mendalam dalam 
belajar 



2) Mendorong terjadinya pemusatan perhatian terhadap topik 

sehingga membuat siswa menggali lebih banyak informasi dan 
menghasilkan hasil belajar yang lebih bermutu 

3) Meningkatkan pembentukan keterampilan berfikir seperti 
memecahkan masalah saat melakukan sesuatu. Misalnya saat 
mengalami kesulitan mencari sumber belajar melalui teknologi 

internet 
(Eveline Siregar. 2010: 1) 

 
 

Padmo (2003: 168) menambahkan beberapa manfaat lainnya dimana 

siswa juga memperoleh keterampilan memproses informasi secara 

efektif dan beragam, memungkinkan pengumpulan informasi yang 

berkesinambungan sehingga mengakibatkan terbentuknya pengetahuan 

pada setiap fase berikutnya, meningkatkan sikap siswa dan guru 

terhadap materi belajar dan prestasi akademik, membuat antusias 

belajar dan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif, serta meningkatkan 

prestasi akademik dalam penguasaan materi, dan sikap berfikir kritis. 

 
i. Kelebihan Belajar Berbasis Aneka Sumber 

Selain azas kemanfaatannnya, dalam penerapan Belajar Berbasis Aneka 

Sumber ini juga memiliki beberapa kelebihan. Menurut Uwes A. 

Chaeruman, kelebihan dari BEBAS adalah: 

1) Mengakomodasi perbedaan individu 

2) Mendorong kemampuan siswa dalam pemecahan masalah 
3) Siswa bertanggungjawab terhadap pembelajaran 

4) Memberikan peluang kebebasan kepada siswa 
5) Siswa akan belajar bagaimana belajar 

 

BEBAS mengakomodasi perbedaan individu baik dalam hal gaya 

belajar, kemampuan, kebutuhan, minat, dan pengetahuan awal mereka. 

Dengan demikian siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya 



masing-masing. Sumber belajar dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing siswa. BEBAS juga mendorong pengembangan 

kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan 

keterampilan mengevaluasi. Jadi, BEBAS memungkinkan siswa 

menjadi kreatif dan memiliki ide-ide orisinal. 

 

Proses pembelajaran dengan metode BEBAS mendorong siswa untuk 

bisa bertanggungjawab terhadap belajarnya sendiri. Jadi, dapat melatih 

kemandirian belajar sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih 

bermakna, lebih tertanam dalam pada dirinya karena ia sendiri secara 

pribadi yang menemukan dan membangun pemahaman. 

 
BEBAS menyediakan peluang kebebasan kepada siswa untuk menjadi 

pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Dengan 

demikian dapat membangun masyarakat berbasis pengetahuan 

(knowledge-based society). Ia akan mampu bagaimana menemukan, 

dan memilih informasi  yang tepat, menggunakan informasi tersebut, 

mengolah dan menciptakan pengetahuan baru berdasarkan informasi 

tersebut serta menyebarluaskan atau menyajikan kembali informasi 

tersebut kepada orang lain. 

 
Melalui BEBAS, siswa akan belajar bagaimana belajar. Sekali siswa 

melek informasi, ia akan mengembangkan sikap positif dan 

keterampilan yang sangat berguna bagi dirinya dalam era informasi 

yang sedang dan akan dihadapinya kelak. Jadi, pada akhirnya BEBAS 

dapat membekali keterampilan hidup bagi siswa. 



j. Strategi Belajar Berbasis Aneka Sumber 

 

Di era modernisasi saat ini, orang tidak bisa menghindar dari kenyataan 

bahwa perkembangan teknologi semakin terasa dampaknya dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kecenderungan saat 

ini, melek teknologi dianggap sebagai tolak ukur  untuk menilai sejauh 

mana modernisasi yang telah dicapai oleh suatu masyarakat.   

 
Bagaimana teknologi dapat berperan dalam pendidikan sehingga 

memberikan peluang bagi pembelajar untuk memanfaatkannya sebagai 

sumber belajar, perlu memperhatikan bahwa proses pendidikan 

berpusat pada siswa. Pada dasarnya siswa memiliki dimensi koqnitif, 

afektif, dan psikomotor. Dalam pendekatan ini guru berperan sebagai 

pembimbing, melatih, memotivasi, dan memfasilitasi agar siswa dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar secara 

individu maupun kelompok untuk memecahkan masalah, 

berkomunikasi, dan berbagi informasi dengan teman-temannya. 

 

Peran pendidik dalam penerapan BEBAS adalah sebagai berikut: 

1) Pendidik harus melakukan dan membiasakan diri untuk 

memanfaatkan aneka sumber, sehingga akan memudahkan 

penentuan metode yang tepat dalam pemanfaatan aneka sumber 

belajar yang memungkinkan terjadinya penyampaian kompetensi 

yang diharapkan. 



2) Metode yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya 

digabungkan dengan metode pemberian tugas sehingga siswa aktif 

terlibat mencari informasi yang diperlukan. 

3) Kurangnya sumber belajar seperti media cetak, visual, audio, 

maupun audio visual, hendaknya tidak menjadi penghambat bagi 

pendidik. Pendidik dapat menggali potensi yang ada di masyarakat, 

berkreasi, dan menugaskan kepada siswa untuk memanfaatkan 

bahan-bahan atau koleksi dan sumber yang tersedia.  

 
Strategi belajar sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan guru 

memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-

aspek dari komponen pembentuk sistem intruksional dimana untuk itu 

guru menggunakan teknik atau siasat tertentu. 

3. Tinjauan  Terhadap Mata Pelajaran PKn 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

 

Pada dasarnya, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu 

mata pelajaran yang sangat penting dalam suatu jenjang pendidikan. 

Pelajaran ini berkaitan dengan pendidikan moral dan perilaku siswa. 

Selain itu juga untuk membelajarkan siswa mengenai paham 

kebangsaan, mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara yang baik.  

 
Pada awalnya, Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan nama 

Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang selanjutnya diganti menjadi 



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan diganti lagi 

menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang. 

 
Berdasarkan modul Kapita Selekta PKn (2006: 7) pengertian 

PKn adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan 
nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 

Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari 
baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun mahluk 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan 

budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 
dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan 

pendahuluan bela negara. 
 
 

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang membekali siswa 

dengan pendidikan budi pekerti, serta pengetahuan dan kemampuan 

dasar yang berkenaan dengan perannya sebagai warga negara yang 

baik. Jadi pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

suatu wahana untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki 

perilaku mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia. 

 

Selain itu dalam  Modul Kapita Selekta PKn (2006: 7) juga disebutkan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, 

menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman 

berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Sehingga nantinya akan berhasil menciptakan warga negara  yang 

bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberikan bekal 

kemampuan untuk belajar lebih lanjut.  



 

Seperti halnya mata pelajaran lainnya, mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses 

pembelajarannya. Rambu-rambu ini berfungsi sebagai acuan guru PKn 

dalam melaksanakan proses pembelajaran agar lebih efektif. Sesuai 

Modul Kapita Selekta PKn (2006: 14), rambu-rambu pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah:  

1) Membina dan mewujudkan tatanan nilai moral Pancasila 
secara utuh, bulat, dan berkesinambungan sebagai dasar 
negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan 

perjanjian luhur bangsa Indonesia. 
2) Membudayakan Pancasila sejak dini, terprogram, dan terus-

menerus. 
3) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah salah satu 

perangkat kurikulum dan pedoman bagi guru. 

4) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn merupakan 
program minimal yang diorganisasikan ke dalam sistem 

semester, jatah waktunya adalah 16 kali pertemuan. 
5) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajarannya adalah 

nilai-nilai pancasila yang dijabarkan ke dalam nilai 

instrumental.  
6) Penentuan kegiatan belajar-mengajarnya didasarkan pada 

kebermanfaatan, kedekatan, dan harapan masyarakat, bangsa, 
dan negara. 

7) Rumusan tujuan PKn setiap kelas mengandung nilai moral 

Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat atau kelas 
dalam bentuk tujuan instruksional khusus. 

8) Prinsip penyajiannya dimulai dari yang mudah ke tingkat yang 
lebih sulit, sederhana ke rumit, konkrit atau berdasar 
kehidupan siswa ke abstrak. 

9) Uraian setiap pokok bahasan mencakup dua proses 
(pengenalan nilai dan pembahasan/ pengalaman).  

10) Bebas memilih strategi, metode, media, dan evaluasi yang juga 
melibatkan orang tua serta masyarakat. 
 

 
Berdasarkan rambu-rambu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

mementingkan perubahan tingkah laku pada siswa. Dengan demikian, 



dalam proses pembelajarannya haruslah berfokus pada siswa. Dalam 

pelaksanaan pembelajarannya, seorang guru harus terus berusaha 

mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki dengan tetap 

berpatokan pada rambu-rambu pembelajaran yang telah ditentukan. 

 
b. Tujuan 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2) Berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk 

diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan IPTEK. 

 
c. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 

1) Persatuan dan kesatuan bangsa 

2) Norma, hukum, dan peraturan 

3) HAM 

4) Kebutuhan warga negara 

5) Konstitusi negara 



6) Kekuasaan dan politik 

7) Pancasila 

8) Globalisasi 

 
Ruang lingkup persatuan dan kesatuan meliputi hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, bangga sebagai bangsa Indonesia, sumpah 

pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap 

positif terhadap NKRI, dan keterbukaan serta jaminan keadilan. Ruang 

lingkup norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan 

berkeluarga, tata tertib di kelompok belajar, patuh norma dan peraturan-

peraturan yang ada dalam masyarakat, daerah, bangsa dan negara, 

sistem hukum dan peradilan nasioanal serta internasional. 

 
Ruang lingkup HAM meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional 

HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.  Kebutuhan 

warga negara meliputi hidup gotong-royong, harga diri sebagai warga 

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan 

kedudukan warga negara. 

 
Ruang lingkup konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, serta hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kekuasaan 

dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan 

daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, 



budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan, dan pers dalam masyarakat demokrasi. Ruang lingkup 

Pancasila meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mengenai globalisasi meliputi 

globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era 

globalisasi, dampak globalisasi, hubungan interaksional dan organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

 
4. Tinjauan BEBAS Terhadap Pembelajaran PKn 

 

Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn pada dasarnya merupakan mata 

pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan moral dan perilaku siswa, 

serta membelajarkan siswa mengenai paham kebangsaan, mengenai apa 

yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.  

 

Dalam mencapai hakikat dari pembelajaran PKn tersebut, BEBAS 

memberikan kontribusi lebih untuk suatu pencapaian pembelajaran yang 

maksimal. Penerapan dari BEBAS akan menciptakan kondisi 

pembelajaran yang sedemikian rupa dengan tujuan agar siswa memiliki 

pengalaman belajar lebih kompleks melalui berbagai sumber. Selain itu, 

dengan harapan siswa dapat benar-benar paham dan menguasai apa yang 

telah diperolehnya dari berbagai sumber tersebut. Bertanggungjawab 

terhadap pembelajaran, mendorong kemampuannya dalam memecahkan 

masalah, dan belajar bagaimana sebenarnya belajar. 



 

Sebelumnya telah dijelaskan secara umum mengenai jenis sumber belajar 

dalam BEBAS. Untuk pembelajaran PKn sendiri, di dalam penelitian ini 

yang menjadi sampel adalah siswa kelas X pada semester genap. Bahasan 

materi terdiri dari tiga bab, Menganalisis hubungan dasar negara dengan 

konstitusi, menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam 

berbagai aspek kehidupan, dan menganalisis sistem politik di Indonesia.   

Sumber belajar yang bisa digunakan atau dimanfaatkan diantaranya :  

1) Tempat dan lingkungan alam sekitar; perpustakaan, museum, 

taman makam pahlawan, tempat pembuangan sampah, dan lain 

sebagainya. 

2) Benda; gambar-gambar atau lukisan atau patung pahlawan, situs, 

candi, dan benda peninggalan lainnya 

3) Orang; guru, jaksa, hakim, tokoh masyarakat, pahlawan, dan lain-

lainnya. 

4) Bahan; kliping koran, pidato kenegaraan, pemberitaan terkait 

masalah korupsi, politik, dan sebagainya. 

5) Buku; buku pelajaran Kewarganegaraan, UUD 1945, berbagai 

macam UU atau Perda. 

6) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi; demonstrasi, bencana 

alam, dan sebagainya.  

 
Berdasarkan hasil observasi, siswa kelas X pada semester genap saat ini 

tengah membahas Standar Kompetensi  IV, menganalisis hubungan dasar 

negara dengan konstitusi. Terkait bahasan tersebut, sumber belajar yang 



bisa dimanfaatkan dengan konsep POBATEL (Pesan, orang, bahan, 

teknologi, dan lingkungan) adalah buku pelajaran Kewarganegaraan, 

penjelasan guru, teks tertulis, cetak, rekaman, peristiwa dan fakta yang 

terjadi, memanfaatkan data internet dan perpustakaan, observasi ke DPRD, 

dan mengunjungi atau mengundang pakar hukum atau tatakenegaraan.  

 

Mengenai  Kompetensi Dasar (KD) 1, mendeskripsikan hubungan dasar 

negara dengan konstitusi. Sumber belajar digunakan untuk mengetahui 

tentang apa itu konstitusi dan hubungannya dengan dasar negara. KD 2, 

menganalisis substansi konstitusi negara, sumber belajar digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang substansi konstitusi negara, pentingnya 

konstitusi terhadap suatu negara. KD 3, menganalisis kedudukan 

pembukaan UUD 1945 NKRI, dan KD 4 menunjukkan sikap positif 

terhadap konstitusi negara. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa sumber 

belajar berguna untuk memfasilitasi dan memudahkan siswa dalam belajar 

dan membangun pemahamannya sendiri.  

 
B. Keaslian Penelitian 

 

Penerapan Belajar Berbasis Aneka Sumber (BEBAS) dalam suatu 

pembelajaran saat ini sudah menjadi suatu tuntutan. Dimana membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih variatif, inovatif, interaktif, dan komunikatif 

apabila diterapkan secara optimal. Melalui BEBAS, siswa juga dipersiapkan 

untuk dapat mengikuti perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan.  

 



Nuraini Haas dalam makalahnya terkait BEBAS (2009:5), menyajikan suatu 

ulasan umum tentang konsep BEBAS, yang di dalamnya dibahas mengenai 

kelebihan dan kekurangan BEBAS. Tujuannya untuk dipergunakan bagi 

pengembangan pendidikan khususnya di Kalimantan Timur, membantu 

program peningkatan mutu pendidikan dalam wajib belajar (wajar) 12 tahun. 

 

Menurut Eveline Siregar dalam jurnal penelitiannya terkait Pengembangan 

BEBAS (2010:10), ia menyimpulkan bahwa BEBAS sangat diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan jaman dan perkembangan dalam dunia pendidikan yang 

kian kompleks. Tujuan dari jurnal penelitiannya untuk mewacanakan terkait 

perkembangan di berbagai aspek kehidupan yang mendorong perubahan 

paradigma pembelajaran dari sederhana menjadi kompleksitas. Eveline 

memberikan contoh melalui bagaimana siswa dipersiapkan untuk dapat 

memberi makna terhadap informasi, menciptakannya menjadi pengetahuan, 

menggunakan serta mengevaluasi pengetahuan yang diciptakan oleh orang 

lain. 

 
Terkait penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan BEBAS 

dalam pembelajaran PKn. Di lihat melalui persepsi  siswa dari aspek 

pengetahuan dan pengalamannya, seperti apa siswa memandang BEBAS 

dalam kegiatan pembelajaran PKn dan pengaruhnya terhadap prestasi yang 

dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi berbeda dengan dua penelitian 

sebelumnya, dimana lebih membahas BEBAS secara umum  dan tidak 

dispesifikasikan pada mata pelajaran tertentu.  



BEBAS yang diterapkan dalam pembelajaran PKn difungsikan untuk 

mendorong siswa meningkatkan literasi informasi dan kemampuan berfikir 

kritis. Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seperti apa persepsi 

siswa terhadap BEBAS dalam pembelajaran PKn, mencari tahu sejauh mana 

penerapannya dan kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan dari 

BEBAS itu sendiri. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Persepsi siswa terhadap Belajar Berbasis Aneka Sumber dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan dapat diketahui tanpa adanya 

penelitian yang dilakukan secara langsung. Untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian, maka diperlukan suatu kerangka pikir yang jelas.  

 
Menurut Soerjono Soekanto (1984:24) “kerangka pikir adalah konsep yang 

memerlukan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada 

dasarnya berdimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.” 

 
Peneliti di dalam penelitian ini berusaha melihat secara objektif pengalaman 

dan pengetahuan siswa dalam kaitannya dengan persepsi siswa terhadap 

Belajar Berbasis Aneka Sumber dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2010/2011. 

 

 

 



 

Gambar 1. Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
 

 

 

 
 

Persepsi siswa : 
Pemahaman siswa 

terhadap objek tertentu 
 

a. Faktor pengetahuan 

b. Faktor pengalaman 

 
Belajar Berbasis Aneka 

Sumber (BEBAS): 
 

a. Mendukung 
b. Netral 
c. Tidak mendukung 

 
 

 


