
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Pembelajaran 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku, dari yang awalnya tidak 

tahu, setelah belajar berubah menjadi tahu. Belajar menurut Gagne 

(Winataputra, 2005: 2-3), dengan bukunya yng berjudul Strategi Belajar 

Mengajar, belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah 

prilakunya akibat pengalaman. Menurut Winkel (Kosasih, 2007: 48), belajar 

berarti perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, 

misalnya membaca, mengamati, mendengarkan dan meniru. Sedangkan 

menurut pandangan B.F Skinner (Ruminati, 2007: 1.5), belajar merupakan 

suatu atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

Pengertian belajar adalah suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang 

terjadinya proses respon. Peter Kline (Kosasih, 2007: 49), menyatakan belajar 

akan efektif, jika dilakukan dalam suasana menyenangkan (fun and enjoy). 

Maka, perlu diciptakan suasana dan sistem (kondisi) belajar yang kondusif, 

disamping faktor lain yang menentukan hasil belajar siswa. 

Belajar adalah proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau pribadi (Djamarah, 2006: 10). 
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Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan guru. Dari 

sisi siswa belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

bila dibandingkan ketika saat sebelum belajar, sedangkan guru lebih banyak 

berfungsi sebagai fasilitator, definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara aktif dan sadar. Hal 

ini berarti bahwa aktifitas berpusat pada anak didik 

 

2.2 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu apa saja yang telah diperoleh siswa setelah 

menempuh proses pembelajaran, berupa perubahan perilaku dan sikap. Keller 

(Nashar, 2004: 77), memandang hasil belajar sebagai keluaran dari berbagai 

masukan. Berbagai masukan-masukan tersebut menurut Keller dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, masukan pribadi ( Personal Inputs) dan 

masukan yang berasal dari lingkungan (envirounment inputs). 

Soedijarto (Nashar, 2004: 79), mengemukakan bahwa 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. 

 

S. Nasution (Kunandar, 2010: 79), hasi belajar adalah perubahan pada 

individu yang belajar, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga membentuk 

kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. 
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2.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Ws. Winkel 

(1983: 48), menyatakan bahwa aktivitas belajar atau kegiatan belajar siswa 

yang menghasilkan suatu perubahan, yaitu hasil belajar yang dicapai. 

Sadirman (2006: 93), menyatakan bahwa : “ Pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat untuk mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas”. Aktivitas adalah keutamaan dalam 

keutamaan dalam proses pembelajaran. Sedangkan Abdurahman (Nashar, 

2004: 34), menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah seluruh kegiatan 

jasmani maupun kegiatan rohani yang mendukung keberhasilan belajar. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud aktivitas belajar adalah segala kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa, diharapkan siswa akan lebih memahami dan menguasai materi 

pelajaran. Dengan demikian hasil belajar siswa akan meningkat. 

 

2.4 PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terdiri dari dua kata yaitu 

Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
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akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, 

bangsa  dan Negara (pasal I UU No.20 Tahun 2003). 

 Menurut Kansil (2002:3) Kewarganegaraan  dalam bahasa latinnya 

disebut “Civic” selanjutnya dari kata “Civic” dalam bahasa Inggris timbul 

kata “Civic” yang artinya warga Negara atau kewarganegaraan. Akhirnya 

dari kata Civic lahir kata “Civic” yang artinya ilmu kewarganegaraan atau 

Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan 

UU No.20 tahun 2003, pada penjelasan pasal 37 dijelaskan bahwa 

“Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk  peserta 

didik  menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” 

(2003:66) 

Berkaitan dengan pengertian diatas seperti ditulis oleh Noor MS Bakri 

(2002:2) dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, “Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 

mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela 

bangsa dan tanah air Indonesia.” 

Dari uraian di atas dapat disimpulakn bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (Civic Education ) adalah usaha sadar untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan dan menumbuhkan sikap serta wawasan 

kebangsaan, cinta tanah air yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan 

konstitusi Negara.           
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2.5 Role Playing 

Bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. Menurut Sudjana (2009: 89), metode role playing 

adalah suatu cara mengajar dengan jalan mendramatisaikan bentuk tingkah 

laku dalam hubungan sosial. 

Bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah 

ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan 

kembali suasana histories misalnya mengungkapkan kembali perjuangan para 

pahlawan kemerdekaan, atau mengungkapkan kemungkinan keadaan yang 

akan datang, misalnya keadaan yang kemungkinan dihadapi karena semakin 

besarnya jumlah penduduk, atau menggambarkan keadaan imaginer yang 

dapat terjadi dimana dan kapan saja. (Abdul Azis Wahab, 2007: 109). 

Bermain peran pada perinsipnya merupakan metode untuk menghindarkan 

peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu ‘pertunjukan peran’ 

di dalam kelas/pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi 

agar siswa memberikan penilaian terhadap pertunjukan yang sudah dilakukan. 

Misalnya: menilai keunggulan atau kelemahan masing-masing peran tersebut, 

dan kemudian memberikan saran/alternative pendapat bagi pengembangan 

peran-peran tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang 

diangkat dalam ‘pertunjukan’ dan bukan pada kemampuan pemain dalam 

melakukan permainan peran (Depdiknas, 2008: 1). 
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2.5.1 Manfaat Model Pembelajaran Role Playing 

Manfaat yang dapat diambil dari role playing adalah: 

1. Role Playing dapat memberikan semacam hidden practice, dimana 

siswa tanpa sadar menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap 

materi yang telah dan sedang mereka pelajari. 

2. Role Playing melibatkan jumlah siswa yang cukup banyak, cocok 

untuk kelas besar. 

3. Role Playing dapat memberikan kepada siswa kesenangan karena 

role playing pada dasarnya adalah permainan. Dengan bermain 

siswa akan merasa senang karena bermain adalah dunia siswa. 

Masuklah ke dunia siswa, sambil kita antarkan dunia kita (Bobby 

De Porter, 2000: 12). 

 

2.5.2 Tujuan Pembelajaran Role Playing 

Role Playing bertujuan untuk melatih anak-anak agar mereka 

mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial-psikologis. Tujuan role 

playing  menurut Zuhaerini (1983: 56), yaitu: 

(a) menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang 

banyak, dan berdasarkan pertimbangan didaktik lebih baik 

didramatisirkan dari pada diceritakan, karena akan lebih jelas dan dapat 

dihayati oleh anak; (b) melatih anak-anak agar mereka mampu 

menyelesaikan masalah-masalah social-psikologis; dan (c) melatih 

anak-anak agar mereka dapat bergaul dan memberikan kemungkinan 

bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalahnya. 
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Menurut Chesler dan Fox (Basri Syamsu, 2000: 23) Esensi role playing 

adalah the involvement of participant and observers in a real problem 

situation and the desire for resolution and understanding that this 

involment engender. Terjemahan bebasnya “Partisipan berkesempatan 

untuk terlibat aktif dalam situasi nyata untuk mengerti dan memecahkan 

masalah”. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa penggunaan model 

ini dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Ada empat asumsi yang mendasari model ini memiliki 

kedudukan yang sejajar dengan model-model pengajaran lainnya. 

Keempat asumsi tersebut ialah: 

1. Secara implisit bermain peran mendukung suatu situasi belajar 

berdasrkan pengalaman dengan menekankan dimensi “di sini dan 

kini” (here and now) sebagai isi pengajaran. 

2. Bermain peran memberikan kemungkinan kepada para siswa untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaannya yang tak dapat mereka kenali 

tanpa bercermin kepada orang lain. 

3. Model ini mengasumsikan bahwa emosi atau ide-ide dapat diangkat 

ke taraf kesadaran untuk kemudian ditingkatkan melalui proses 

kelompok. 

4. Model mengajar ini mengasumsikan bahwa proses-proses psikologis 

yang tersembunyi (cover) berupa sikap-sikap nilai-nilai, perasaan-

perasaan dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf kesadaran 

melalui kombinasi pemeranan secara spontan dan analisisnya. 
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2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Role Playing 

Role Playing memiliki kelebihan menambah rasa percaya diri peserta 

didik. Mudjiono dan Dimyati (1996: 15) mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan model pembelajaran role playing sebagai berikut: 

 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Role Playing 

1) segera mendapat perhatian, 2) dapat dipakai pada kelompok kecil 

dan besar, 3) membantu anggota untuk menganalisa situasi, 4) 

menambah rasa percaya diri pada peserta, 5) membantu anggota 

menyelami masalah, 6) membantu peserta mendapat pengalaman 

yang ada pada pikiran orang lain, 7) membangkitkan semangat 

untuk pemecahan masalah. 

b. Kekurangan Model Pembelajaran Role Playing 

1) mungkin masalahnya disatukan dengan pemerannya, 2) banyak 

yang tidak senang memerankan sesuatu, 3) membuntuhkan 

pemimpin yang terlatih, 4) terbatas pada beberapa situasinya, 5) ada 

kesulitan dalam memerankannya. 

 

2.5.4 Langkah-langkah Model Pembelajaran Role Playing 

Langkah-langkah pembelajaran role playing memotivasi kelompok, 

memilih peran, dll. Basri Syamsu (2000: 23) menerangkan tahap-tahap 

pelaksanaan role playing yang diuraikan sebagai berikut: 

1) tahap memotivasi kelompok, 2) memilih pemeran, 3) 

menyiapkan pengamat, 3) menyiapkan tahap-tahap bermain peran, 4) 
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pemeranan, 5) diskusi dan evaluasi, 6) pemeranan ulang, 7) membagi 

pengalaman dan menarik generalisasi. 

Pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Timur 

mengikuti tahapan role playing menurut Mudjiono dan Dimyati (1996: 

14), yaitu: 

a. Persiapan 

1) menentukan permasalahan sebagai topik, 2) merumuskan tujuan 

intruksional khusus (TIK), 3) merumuskan langkah-langkah bermain 

peran (Role Playing), 4)mengidentifikasi peran yang diperlukan, lokasi, 

pengamat. 

b. Pelaksanaan 

1) Tahap pemanasan : a) mengajukan permasalahan yang menjadi latar 

belakang, b) menjelaskan permasalahan, c) menafsirkan cerita, d) 

menjelaskan cara bermain. 

2) Tahap memilih peserta : a) menganalisis peran-peran, b) memilih 

pemain 

3) Tahap mengatur tempat main : a) menata jalannya permainan, b) 

menjelaskan kembali peran-peran, c) memasuki situasi 

permasalahan. 

4) Tahap mempersiapkan pengamat : a) menentukan apa yang akan 

diamati, b) menentukan tugas-tugas pengamat. 

5) Tahap memainkannya : a) memulai permainan, b) memelihara 

jalannya permainan, c) menghentikan permainan. 
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6) Tahap diskusi dan evaluasi : a) meninjau kembali lakon (peran), b) 

membicarakan kembali pusat-pusat perhatian pada pelaku, c) 

mengembangkan permainan. 

c. Kegiatan akhir 

Melakukan refleksi dan kegiatan yang telah dilakukan. 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka, maka dirumuskan “Apabila dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IVA SDN 6 Metro Timur 

menggunakan model role playing dengan memperhatikan langkah-langkah 

secara tepat, maka aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat”. 

 


