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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Aktivitas Belajar 

Menurut Rohani, (2004: 6) “aktivitas belajar dilakukan oleh aktivitas fisik dan 

psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan. Siswa 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan dan 

sebagainya. Sedangkan aktivitas psikis adalah jiwanya, seperti berpikir, 

mengingat dan lain–lain” 

Pada prinsipnya aktivitas belajar merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar (Sadirman,2001:93) dalam aktivitas belajar ada 

beberapa prinsip yang berpandangan  pada ilmu jiwa ,yaitu pandanan ilmu jiwa 

lama ( aktivitas di dominan oleh guru) dan pandangan ilmu jiwa modern (aktivitas 

didominasi oleh siswa ) 

Menurut Sriyono (Kamdi, 2009)  Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan 

fisik berupa keterampilan – keterampilan dasar yaitu: a).  Mengobservasi. b). 

Mengklasifikasi. c). Memprediksi. d). Mengukur. e). Menyimpulkan,dan f). 

Mengkomunikasikan, Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri dari : a). 

Mengindentifikasi variable.b). Membuat tabulasi data. c). Menyajikan data dalam 

bentuk grafik. Menggambarkan hubungan antar variable.  d). Mengumpulkan dan 
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mengolah data. e). Menganalisis penelitian. f). Menyusun hipotesis . g). 

Mendefinisikan variable secara operasional. h). Merancang penelitian,dan i). 

Melaksanalan eksperimen. 

Menurut Rohani, (2004: 6) “aktivitas belajar dilakukan oleh aktivitas fisik dan 

psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan. Siswa 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan dan 

sebagainya. Sedangkan aktivitas psikis adalah jiwanya, seperti berpikir, 

mengingat dan lain–lain” 

1. Konsep Aktivitas Belajar  

Hamalik (2004: 170-172), berdasarkan hasil penelitian para ahli pendidikan 

bahwa, 

a. “Siswa adalah suatu organisme yang hidup, di dalam dirinya beraneka 
ragam kemungkinan dan  potensi yang hidup yang sedang berkembang. Di 
dalam dirinya terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan bekerja 
sendiri. Prinsip aktif inilah yang mengendalikan tingkah laku siswa. 

b. Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan, meliputi kebutuhan jasmani, 
rohani, dan social. Kebutuhan menimbulkan dorongan untuk berbuat. 
Perbuatan-perbuatan yang dilakukan, termasuk perbuatan belajar dan 
bekerja, dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dan untuk 
mencapai tujuan tertentu pula. 

c. Seorang ahli biologi, Berson menemukan suatu teori yang disebut Elan 
Vital pada manusia. Elan Vital adalah suatu daya hidup dalam diri manusia 
yang menyebabkan manusia berbuat segala sesuatu. 

d. Adanya berbagai temuan dan pendapat pada gilirannya menyebabkan 
pandangan anak (siswa) berubah. Pengajaran yang efektif adalah 
pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau siswa 
melakukan aktivitas sendiri. Anak atau siswa belajar sambil bekerja, 
dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-
aspek tingkah laku lainnya serta mengembangakan keterampilan yang 
bermakna untuk hidup di masyarakat. 

e. Dalam kemajuan metodologi dewasa ini asas aktivitas lebih ditonjolkan 
melalui suatu program unit activity, sehingga kegiatan belajar siswa 
menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang lebih 
memadai”. 
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2. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Paul D. Dierich (Hamalik, 2004: 172-173) membagi jenis–jenis aktivitas 

dalam delapan kelompok sebagai berikut: 

a. Kegiatan–kegiatan visual 

Membaca,  melihat gambar–gambar,  mengamati eksperimen, 

demonstrasi,  pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan 

bermain. 

b. Kegiatan–kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan–kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

d. Kegiatan–kegiatan menulis 

 Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan–bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

e. Kegiatan–kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan–kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat–alat, melaksanakan pameran, 

membuat Metode, menyelenggarakan permainan, mencari dan 

berkebun. 
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g. Kegiatan–kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor–

faktor, melihat hubungan–hubungan dan  membuat keputusan. 

h. Kegiatan–kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain–lain.  

 
Pada prinsipnya aktivitas belajar merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar (Sadirman, 2001:93 ) dalam aktivitas belajar ada 

beberapa prinsip yang berpandangan  pada ilmu jiwa, yaitu pandangan ilmu jiwa 

lama ( aktivitas di dominan oleh guru ) dan pandangan ilmu jiwa modern 

(aktivitas didominasi oleh siswa ). 

Menurut Sudjana, 2005:105. Kegiatan belajar atau aktivitas belajar sebagai proses 

terdiri dari enam unsur, yaitu: (a) Tujuan belajar.  (b) Peserta didik yang 

termotivasi.(c) Tingkat kesulitan belajar. (d) Stimulus dan lingkungan.  

(e) Peserta didik yang memahami situasi. (f) Pola respon peserta didik. 

 
Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah  

kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses belajar mengajar sehingga 

kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang 

lebih memadai. 

 

2.2 Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar menurut Nana Sudjana adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, sedangkan menurut 
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Gagne hasil belajar harus didasarkan pada pengamatan tingkah laku melalui 

stimulus respon . ( Sudjana, 2005:19). 

Soedijarto (Nashar, 2004:79), mengemukakan hasil belajar adalah tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar dan 

mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hasil belajar adalah proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Penilaian proses serta hasil belajar  dan pembelajaran merupakan implementasi 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidika (SNP). Penetapam SNP membawa implikasi terhadap model dan teknik 

penilaian pembelajaran yang mendidik. perencanaan  penilaian proses serta hasil 

belajar dan pembelajaran mencakup penilaian eksternal dan internal. 

Langkah  perencanaan penilaian proses serta hasil belajar dan pembelajaran 

mencakup rencana penilaian  proses pembelajaran dan rencana penilaian hasil 

belajar peserta didik. Rencana penilaian proses serta hasil belajar dan 

pembelajaran merupakan rancangan penilaian yang akan dilakukan oleh guru 

untuk memantau proses,kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik 

sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara 

berkesinambungan (Belajar dan Pembelajaran.FKIP Unila, 2010 ) 

Berdasarkan Taksonomi Bloom, hasil belajar dalam rangka pembelajaran dicapai 

melalui tiga kategori ranah,yaitu: 

a. Ranah kognitif ,berkenaan dengan  hasil belajar intelktual yang terdiri 

dari enam aspek, yaitu: (a). Pengetahuan ( C.1)  (b). Pemahaman (C.2) 



13 

 

(c). Penerapan (C.3) (d). Analisis (C.4) (e). Sintesis (C.5) (f). Evaluasi 

(C.6) 

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

lima jenjang kemampuan,yaitu: (a). Menerima (b). Menjawab / reaksi 

(c). Menilai organisasi (d). Karakteristik dengan suatu nilai (e). 

Kompleks nilai 

c. Ranah psikomotor, meliputi (a).  Keterampilan motorik  (b). 

Manipulasi benda-benda (c). Koordinasi neuromuscular 

(menghubungkan,mengintai). 

 

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya dan hasil tersebut dapat digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai sutu tujuan pendidikan  dan hal ini 

dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

 

2.3 Karakteristik Pembelajaran Pkn 

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan),  yaitu pendidikan yang menyangkut status 

formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No.2 th. 

1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan 

tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia 

(Winataputra 1995). Undang-undang ini telah diperbarui dalam UU No. 62 th. 

1958. Dalam perkembanganya, UU ini dianggap cukup diskriminatif, sehingga 
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diperbarui lagi menjadi UU No.12 th. 2006 tentang kewarganegaraan, yang telah 

diberlakukan mulai 1 Agustus 2006. UU ini telah disahkan oleh DPR dalam 

sidang paripurna tanggal 11 Juli 2006. Hal yang menarik dalam UU ini adalah 

terdapatnya peraturan yang memberi perlindungan pada kaum perempuan yang 

menikah dengan warga negara asing, dan nasib anak-anaknya (Harpen dan Jehani 

2006).  

 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  

Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau  karakteristik warga negara yang 

baik. Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, menurut Mulyasa (2007) adalah untuk menjadikan siswa:  

a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.  

b. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung 

jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan,  

c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan 

mudah tercapai jika pendidikan nilai moral dan norma tetap ditanamkan pada 

siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah memiliki nilai moral yang baik, 

maka tujuan untuk membentuk warga negara yang baik akan mudah 

diwujudkan.  

 



15 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 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 dan cerdas, dan bersikap baik, serta mampu 

mengikuti kemajuan teknologi modern. 

 

2.4 Penerapan Teknik Pembelajaran Simulasi 

Teknik pembelajaran ini diterapkan didalam dunia pendidikan dengan tujuan 

mengaktifkan kemampuan yang dianalogikan dengan proses sibernetika.  

Pendekatan simulasi dirancang agar mendekati kenyataan dimana gerakan yang 

dianggap kompleks sengaja dikontrol, misalnya, dalam proses simulasi ini 

dilakukan dengan menggunakan simulator. 

Menurut Roestiyah (2008: 22), “simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk 

berlaku seperti orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat 

mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat 

sesuatu”. 

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dengan menggunakan teknik 

simulasi, diantaranya sebagai berikut, 

2.4.1 Kelebihan teknik simulasi adalah: 

a. Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi 

situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. 
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b. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui simulasi 

siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik 

yang disimulasikan. 

c. Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. 

d. Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam 

menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. 

e. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses permbelajaran. 

 

2.4.2 Kelemahan teknik  pembelajaran ini, di antaranya adalah: 

a. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. 

b. Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat 

hiburan,  sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. 

c. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering memengaruhi siswa 

dalam melakukan simulasi. 

Bermain merupakan cara belajar yang menyenangkan karena anak didik belajar 

sesuatu tanpa mempelajarinya. Apa yang dipelajari ini disimpan dalam pikirannya 

dan akan dipadukan menjadi satu kesatuan dengan pengalaman-pengalaman lain 

yang kadang-kadang tanpa disadarinya. 

Menurut Adam dalam Nasih dan Kholidah (2009 :139) permainan simulasi adalah 

permainan yang dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi yang terdapat 

dalam kehidupan yang sebenarnya.  
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Permainan simulasi dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya membantu 

siswa untuk mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-

aturan sosial. Dalam hal ini peserta permainan dapat memerankan peran yang 

sama sekali asing baginya. Permainan simulasi hampir sama dengan permainan 

peranan tetapi dalam permainan simulasi dapat menggabungkan antara teknik 

bermain peranan dengan teknik diskusi. 

2.4.3 Prosedur / Langkah- Langkah  Pembelajaran  Metode Simulasi  

a. Tahap Pemilihan Peran. 

1) Fasilitator, individu yang bertugas memimpin permainan simulasi  

2) Penulis bertugas mencatat segala sesuatu yang terjadi selama 

permainan berlangsung 

3) Pemain, individu yang memegang tanda bermain dan menjawab serta 

mendiskusikan pesan-pesan permainan simulasi 

4) Pemegang peran, yaitu individu-individu yang berperan sebagai orang-

orang yang ada dalam scenario permainan, misalnya guru, kepala 

sekolah, dsb 

5) Penonton, mereka yang ikut menyaksikan permainan simulasi berhak 

mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dan ikut berdiskusi 

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Menyediakan alat permainan beserta kelengkapannya  

2) Fasilitator menjelaskan tujuan permainan 

3) Menentukan pemain, pemegang peran dan penulis 
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4) Menyimpulkan hasil diskusi setelah seluruh permainan selesai dan 

mengemukakan masalah-masalah yang belum sempat diselesaikan 

pada saat itu 

5) Menutup permainan dan proses pembelajaran   

c. Kegiatan akhir  

Melakukan refleksi dari  kegiatan yang telah dilakukan. 

2.5 Kajian Penelitian Yang Relevan  

Peneliti mengacu dari  penelitian sdr Norma Siregar guru SDN 2 Branti Raya 

Kecamatan Natar, dari hasil pelaksanaan tindakan, analisis dan refleksi atas 

pengembangan teknik  permainan simulasi, dapat disimpulkan beberapa temuan 

sebagai berikut: 

1. Model permainan simulasi dapat membantu meningkatkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran PKn. Pelaksanaan tindakan siklus  1  siswa 

yang memperoleh aktivitas rendah 43.3%,  siklus 2 pada persentase 23.3%  

dan pada siklus 3 berkurang pada persentase akhir 13.3% 

2. Model permainan simulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran PKn. Peningkatan itu dapat dilihat pada dari 

pelaksanaan siklus 1 siswa yang tidak mencapai KKM 63.3 % dan pada 

siklus 2  siswa yang belum tuntas 33.3% dan pada siklus 3 seluruh siswa 

mencapai KKM 0%. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV MIN Ulum 

Sukamaju. Dikarenakan  model pembelajaran guru yang kurang variatif dan 

inovatif menjadikan proses belajar mengajar mata pelajaran PKn menjadi beban 
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yang memberatkan bagi siswa sebagai akibatnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

rendah. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa peneliti akan 

menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik simulasi. Penggunaan 

pendekatan kontekstual ini memiliki keunggulan, dimana siswa mengungkapkan 

ide atau gagasan secara lisan (berbicara) tanpa merasa terbebani karena 

pendekatan kontekstual siswa diberi kebebasan melakukan percakapan melalui 

teknik simulasi sesuai dengan konteks kehidupan nyata siswa dengan materi yang 

telah di berikan guru.  Dengan penggunaan pendekatan kontekstual dengan teknik 

simulasi.Gambaran dari kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Berpikir 

2.7 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan  kajian  pustaka,  maka dirumuskan “ Apabila dalam pembelajaran 

PKn khususnya kelas IV MIN Ulum Sukamaju menerapkan pembelajaran  teknik  

simulasi dengan memperhatikan  langkah – langkah  pembelajaran secara tepat, 

maka: 1. Peningkatan aktivitas belajar siswa akan meningkat. 

 2. Peningkatan hasil belajar siswa akan meningkat. 
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