
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Belajar 

Menurut Asra, dkk. (2007: 5) belajar adalah proses perubahan 

perilaku sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan untuk mencapai 

tujuan. Belajar juga bisa dimaknai sebagai suatu proses mental yang terjadi di 

dalam diri seseorang sehingga munculnya perubahan perilaku dan mengajar 

adalah suatu aktivitas yang dapat membuat siswa belajar (Aunnurahman, 

2009: 3). 

Di pihak lain Slameto (dalam Kurnia, dkk. 2007: 1) merumuskan 

belajar sebagai proses suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu dalam interaksi  dengan lingkungan. 

Belajar adalah merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. 

Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif 

melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi 

makna tentang hal-hal yang harus dipelajari. Paradigma 

konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah 

memiliki kemampuan awal sebelum mereka mempelajari sesuatu. 

Kemampuan awal itu akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi 

pengetahuan yang baru. Dalam teori belajar konstruktivistik guru 

berperan sebagai membantu agar proses pengkonstruksian 

pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransfer 

pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk 

membentuk pengetahuannya sendiri (Budiningsih, 2005: 58-59). 

 

 



 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seseorang di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan 

interaksi secara terus menerus dengan lingkungannya. Apabila di dalam 

proses pembelajaran seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas 

dan kuantitas kemampuan, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut 

mengalami kegagalan di dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain bahwa 

belajar merupakan upaya seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku, baik kualitas dan kuantitas melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 

 

 

B. Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya mendengarkan 

dan mencatat saja. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

belajar, maka proses pembelajaran yang terjadi akan semakin baik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 23) mengartikan 

aktivitas sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan guna 

mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam melakukan aktivitas terjadi 

kegiatan oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan yang diharapkan 

dalam belajar. Aktivitas siswa bukan hanya secara individual, tetapi juga 

dalam kelompok sosial. Proses belajar yang bermakna adalah proses belajar 

yang melibatkan berbagai aktivitas para siswa (Djamarah dan Zain, 2006: 45) 

Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri 

siswa. Belajar dari minat siswa dengan segala aktivitas-aktivitas selama 

mengikuti pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan 



 

 

pembelajaran. Oleh karena itu aktivitas siswa perlu diperhatikan sebab hal ini 

berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. 

Dari berbagai pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta 

didik untuk mengubah prilakunya melalui pengalaman yang diperoleh secara 

langsung dalam proses belajar dan pembelajaran. 

 

 

C. Pengertian Hasil Belajar 

Sutrisno, dkk. (2007: 3) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen dari keadaan sebelum belajar 

ke keadaan setelah belajar. Maksud dari pernyataan ini bahwa kata kunci 

hasil belajar adalah perubahan tingkah laku. Dimyati dan Mudjiono (2002: 3) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar.  

Anitah. W, dkk (2008: 2.19) juga mengatakan bahwa hasil belajar 

merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. 

Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan 

tingkah laku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, 

dan disadari. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu penilaian akibat dari proses interaksi siswa dengan lingkungan, 

termasuk didalamnya adalah materi pembelajaran, baik aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. 

 



 

 

D. Pengertian Metode 

Menurut Puspita (dalam Hairudin, dkk. 2007: 2), bahwa dalam dunia 

pembelajaran, metode adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh 

dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Sagala 

(dalam Ruminiati, 2007: 2) juga menyatakan bahwa pengertian metode 

adalah cara yang digunakan oleh guru/siswa dalam mengolah informasi yang 

berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin 

terjadi dalam suatu strategi. Joni (dalam Anitah.W,dkk. 2008: 1.24) metode 

adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka 

pikir untuk memulai sesuatu pekerjaan. Dalam konteks pembelajaran, metode 

adalah cara untuk mengembangkan proses pembelajaran. 

 

 

E. Pengertian Metode Diskusi 

Menurut Aisyah (2007: 6) metode diskusi pada dasarnya ialah tukar 

menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur 

dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan 

lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan 

keputusan bersama. 

Menurut Sanjaya, dkk. (dalam Abimanyu, 2008: 6) bahwa metode 

diskusi diartikan sebagai siasat untuk menyampaikan bahan pelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif untuk membicarakan dan menemukan alternatif 

pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Dalam percakapan 



 

 

itu para pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan yaitu 

masalah yang ingin dicarikan alternatif pemecahannya. Dalam diskusi ini 

guru berperan sebagai pemimpin diskusi, atau guru dapat mendelegasikan 

tugas sebagai pemimpin itu kepada siswa yang dianggap cakap, walaupun 

demikian guru masih harus mengawasi pelaksanaan diskusi yang dipimpin 

oleh siswa itu. Pendelegasian itu terjadi apabila siswa dalam kelas dibagi 

menjadi beberapa kelompok diskusi, terutama pada kelas dengan jumlah 

siswa banyak. Pemimpin diskusi harus mengorganisir kelompok yang 

dipimpinnya agar setiap anggota diskusi dapat berpartisipasi secara aktif, 

dengan kata lain guru harus aktif membimbing kelompok diskusi. 

Menurut Anitah. W, dkk (2008: 5.20) metode diskusi merupakan cara 

mengajar yang dalam pembahasan dan penyajian materinya melalui suatu 

problema atau pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau 

keputusan secara bersama. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan 

siswa aktif dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi siswa dapat bertukar pendapat dalam 

menanggapi sebuah masalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

melatih siswa untuk bekerja sama, belajar berdemokrasi, menghargai 

pendapat teman, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa.  

 

 



 

 

1. Tujuan Metode Diskusi  

Menurut Abimanyu (2008: 6-18) tujuan metode diskusi adalah: 

(1) Memecahkan materi pembelajaran yang berupa masalah atau 

problematik yang sukar dilakukan oleh siswa secara perorangan. 

(2) Mengembangkan keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

(3) Mengembangkan sikap toleransi terhadap pendapat yang 

berbeda. (4) Melatih siswa mengembangkan sikap demokratis, 

keterampilan berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, 

menafsirkan dan menyimpulkan pendapat. (5) Melatih dan 

membentuk kestabilan sosial-emosional. 

 

2. Keunggulan Metode Diskusi 

Menurut Abimanyu (2008: 6-18) keunggulan metode diskusi 

adalah : (1) Dapat bertukar pikiran. (2) Dapat menghayati 

permasalahan. (3) Merangsang siswa untuk berpendapat. (4) 

Mengembangkan rasa tanggung jawab. (5) Membina kemampuan 

berbicara. (6) Belajar memahami pendapat atau pikiran lain. (7) 

Memberikan kesempatan belajar.  

 

3. Kelemahan Metode Diskusi 

Menurut Abimanyu (2008: 6-18) kelemahan metode diskusi 

adalah : (1) Relatif memerlukan waktu cukup banyak. (2) Jika siswa 

tidak memahami konsep dasar permasalahan, maka diskusi tidak akan 

efektif. (3) Materi pelajaran dapat menjadi luas. (4) Yang aktif hanya 

siswa tertentu saja. 

 

4. Macam-Macam Diskusi 

Diskusi merupakan sebuah interaksi komunikasi antara dua orang 

atau lebih/kelompok, untuk mendukung efektivitas penggunaan metode 

diskusi perlu dipersiapkan kemampuan guru maupun kondisi siswa yang 

optimal. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari 

topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang


 

 

Macam-macam diskusi antara lain : (1) Whole Group: bentuk 

diskusi kelas di mana para peserta duduk setengah lingkaran; (2) 

Diskusi terbimbing (guided discussion): Diskusi yang terdiri dari 

4-6 orang peserta; (3) Buzz Group: bentuk diskusi ini terdiri dari 

kelas yang di bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 3-4 orang peserta; (4) Panel: suatu bentuk diskusi 

yang terdiri dari 3-6 orang peserta untuk mendiskusikan suatu 

topik tertentu, dan duduk dalam bentuk semi melingkar; (5) 

Syndicate Group: dalam bentuk diskusi ini kelas di bagi menjadi 

beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 peserta; (6) 

Symposium: dalam symposium biasanya terdiri dari pembawa 

makalah penyangah, moderator, dan notulis, serta beberapa 

peserta symposium; (7) Informal Debate: bentuk diskusi di bagi 

menjadi dua tim yang seimbang; (8) Fish Bowl: diskusi ini terdiri 

dari beberapa orang peserta dan pimpinan oleh seorang ketua 

untuk mencari suatu keputusan; (9) The Open Discussion Group: 

bentuk diskusi ini akan dapat mendorong siswa agar lebih tertarik 

untuk berdiskusi dan belajar keterampilan dasar dalam 

mengemukakan pendapat, Hasibuan (2004: 20). 

 

5. Diskusi Terbimbing 

Menurut Tri Mulyani (2006: 2) Metode diskusi terbimbing adalah 

proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar 

menukar pengalaman, informasi dan memecahkan masalah dengan 

bimbingan dari guru agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. 

Metode diskusi terbimbing adalah suatu cara penyajian bahan 

pelajaran dengan menugaskan siswa atau kelompok pelajar 

melaksanakan percakapan ilmiah untuk mencapai kebenaran dalam 

rangka mewujudkan tujuan pengajaran, Moedjiono (2004: 22). 

Pendapat tersebut didukung oleh Syaiful Bahri yang menyatakan 

metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa-siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan 

atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama, Syaiful Bahri (2000: 99). Metode diskusi 

dalam batas tertentu dapat dilaksanakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

 



 

 

Dari berbagai macam metode diskusi, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode diskusi terbimbing saat pelaksanaan PTK pada 

semester genap SDN 4 Metro Pusat dengan tujuan memperoleh umpan 

balik mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran dapat 

dicapai serta membantu siswa yang pendiam untuk mengemukakan 

pendapatnya. 

Menurut Moedjiono (2004: 22) Diskusi kelas adalah salah satu 

diskusi yang guru sebagai penyaji suatu masalah kepada siswa dan 

siswa sebagai anggota diskusi menanggapi pokok masalah yang 

disampaikan. Menurutnya, pimpinan diskusi tidak selalu guru tetapi 

dapat dilakukan oleh siswa dan pembicaraan diatur ketua dan 

sekertaris diskusi. Lebih lanjut Moedjiono berpendapat bahwa dalam 

diskusi kelas ini permasalahan yang diajukan akan dicari jalan 

keluarnya dengan cara menampung berbagai pendapat, ide atau 

gagasan. Guru atau siswa yang ditunjuk sebagai pemimpin diskusi 

mengambil keputusan atas jalan keluar dari permasalahan yang 

dihadapi. 

Menurut Roestiyah (2001: 23) pemimpin diskusi haruslah seorang 

siswa yang mengatur pembicaraan agar diskusi berjalan lancar. Seorang 

pemimpin diskusi haruslah seorang yang memahami dan menguasai 

masalah yang akan didiskusikan, berwibawa, dan disegani teman-

temannya, berbahasa baik dan lancar, dapat bertindak tegas, adil dan 

demokratis serta memiliki keterampilan mengatur teman-temannya. Lebih 

lanjut menurutnya seorang guru harus dapat berperan antara lain :  

1). Pengatur lalu lintas pembicaraan  

Pemimpin diskusi harus dapat mengatur duduk siswa sesuai 

teknik diskusi bertanya kepada anggota diskusi secara berturut-

turut, menjaga agar peserta tidak  berebut dalam berbicara, dan 

mendorong peserta yang pendiam dan pemalu.  

2). Benteng penangkis   

Bertugas mengembalikan pertanyaan kepada kelompok diskusi 

apabila diperlukan dan memberi petunjuk apabila mengalami 

hambatan. 



 

 

3). Penunjuk jalan  

Bertugas memberi petunjuk umum mengenai kemajuan yang 

telah dicapai dalam kelompok diskusi itu.  

 

Dalam bagian akhir diskusi, kegiatan-kegiatan yang perlu 

diperhatikan antara lain : (a) memperhatikan permasalahan yang 

dibahas telah cukup dibicarakan dan memberi bahan pertimbangan 

untuk membuat pemecahan atau  kesimpulan; (b) menyimpulkan 

berbagai pendapat; (c) diperlukan tindak lanjut dalam bentuk tugas 

atau dicukupkan sampai pada kesimpulan; (d) menilai pelaksanaan 

diskusi apakah telah berhasil dengan baik dan menghasilkan tujuan 

yang diharapkan.  

Secara umum, menurut Moedjiono (2004: 24) peranan guru 

dalam diskusi kelas  antara lain :  

1)  Sebagai fasilitator  

Guru hendaknya berusaha memberikan berbagai kemudahan 

belajar siswa dengan cara memberikan berbagai kemungkinan 

sehingga siswa dapat memanfaatkan fasilitas, bahan, alat yang 

diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar siswa  melalui 

diskusi.  

2)  Sebagai pengawas  

Guru sebaiknya mengawasi pelaksanaan diskusi dari segi 

teknis, materi, aktifitas, dan arah serta sasaran sesuai dengan 

tujuan diskusi yang diharapkan.  

3)  Sebagai ahli atau expert atau agent of instruction  

Guru sebaiknya menguasai materi permasalahan yang 

didiskusikan agar menjadi sumber dan pengarah siswa yang 

berdiskusi.  

4)  Sebagai penghubung kemasyarakatan atau sosializing agent  

Guru dituntut untuk menguasai dan menunjukkan berbagai 

kemungkinan ke arah pemecahan sesuai dengan perkembangan, 

kenyataan, dan nilai-nilai dalam masyarakat.  

 

Dari berbagai pendapat di atas mengenai metode diskusi terbimbing 

dapat disimpulkan bahwa diskusi terbimbing merupakan proses 



 

 

komunikasi dua arah dengan cara memberikan kesempatan pada kedua 

belah pihak untuk dapat mencurahkan perasaan secara lebih terbuka 

sehingga memberikan peluang untuk berkembangnya ide-ide dari seluruh 

siwa yang terlibat dan berpartisipasi didalamnya secara lebih bebas.  

 

5.1 Fungsi Diskusi Terbimbing 

Metode diskusi terbimbing memang belum terbiasa digunakan oleh 

guru untuk mata pelajaran PKn. Mungkin hal ini disebabkan guru 

belum mengerti bahwa metode diskusi merupakan metode 

mengajar yang sangat efektif untuk menyampaikan materi 

pelajaran, khususnya materi pelajaran PKn dibandingkan dengan 

metode ceramah. Selain itu mungkin guru memang tidak tahu 

manfaat dari diskusi terbimbing, Zain (1995: 85). 

 

Kemungkinan yang lain guru merasa khawatir kalau siswanya 

menjadi ribut dan mengacaukan kelas bila menggunakan metode diskusi 

terbimbing. Metode diskusi terbimbing adalah suatu cara penyajian bahan 

pelajaran dengan menugaskan siswa atau kelompok pelajar melaksanakan 

percakapan ilmiah untuk mencapai kebenaran dalam rangka mewujudkan 

tujuan pengajaran, Moedjiono (2004: 22). 

Diskusi merupakan suatu pengalaman belajar yang melibatkan dua 

atau lebih individu dan saling berhadapan muka serta berinteraksi secara 

verbal mengenai tujuan dan sasaran tertentu melalui tukar menukar 

informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah, Wahab 

(1986: 320).  

Pengalaman berdiskusi banyak memberikan keuntungan kepada 

siswa yang menunjukkan kelebihan-kelebihan metode diskusi  

terbimbing antara lain: (a) dapat berfungsi mengulangi bahan 

pelajaran yang telah disajikan; (b) dapat menumbuhkan dan 

memperkembangkan sikap dan cara berpikir ilmiah; (c) dapat 

membina bahasa para pelajar; (d) dapat memperkecil atau 



 

 

menghilangkan rasa malu/takut serta dapat memupuk keberanian 

siswa; (e) dapat memupuk kerja sama, toleransi dan rasa sosial, 

Moedjiono (2004: 26). 

Kebaikan-kebaikan metode diskusi yang tersebut di atas, didukung 

oleh Wahab dengan menyebutkan keuntungan-keuntungan 

penggunaan metode diskusi, antara lain: siswa akan memperoleh 

berbagai informasi dalam memecahkan suatu masalah, dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap masalah-masalah 

penting, dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan 

berkomunikasi serta dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan, Wahab, (1986: 3.20).  

Lebih lanjut Wahab mengemukakan bahwa diskusi dapat 

dilaksanakan dalam kelompok besar dan dapat pula dalam 

kelompok kecil. Kegiatan dalam kelompok, walaupun terjadi 

interaksi dan tukar menukar informasi belum tentu dapat disebut 

diskusi bila tidak memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Wahab 

(1986: 3.21) mengatakan bahwa kegiatan dan percakapan dalam 

kelompok baru dapat disebut diskusi bila memenuhi syarat-syarat : 

(a) melibatkan kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anggota; (b) 

berlangsung dalam interaksi tatap muka secara informal dimana 

semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk melihat, 

mendengar serta berkomunikasi secara bebas dan langsung; (c) 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam kerja sama antar 

anggota kelompok; (d) berlangsung menurut proses yang teratur 

dan sistematis menuju suatu kesimpulan. 

5.2 Langkah-langkah Penerapan Metode Diskusi Terbimbing 

Langkah-langkah pelaksanaan metode diskusi terbimbing menurut 

Abimanyu (2008: 6-20-6-21) meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Kegiatan Persiapan 

1) Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi. 

2) Mengidentifikasi masalah yang cukup sulit berupa problematik 

dan memerlukan jenis diskusi yang cocok untuk 

memecahkannya. 

3) Menentukan jenis diskusi yang cocok yang akan dikembangkan 

apakah itu jenis diskusi kelas, kelompok kecil, simposium, atau 



 

 

jenis diskusi panel. Hal ini sangat bergantung pada tujuan yang 

ingin dicapai misalnya : jika tujuan diskusi merupakan persoalan 

yang kompleks, maka kita pilih diskusi kelompok kecil, 

sedangkan jika tujuannya untuk mengembangkan gagasan atau 

ide siswa maka jenis diskusi simposium dianggap sebagai jenis 

diskusi yang paling tepat. 

 

b. Kegiatan Pelaksanaan Metode  Diskusi Terbimbing 

1) Kegiatan pembukaan : Pada tahap ini ada beberapa kegiatan 

yang harus dilakukan oleh guru, yaitu : 

a) Guru menanyakan materi pelajaran yang pernah 

diajarkan (apersepsi). 

b) Guru mengemukakan permasalahan yang ada 

dimasyarakat yang ada kaitannya dengan masalah yang 

akan didiskusikan. 

c) Guru mengemukakan tujuan diskusi serta tata cara yang 

harus diperhatikan dalam diskusi. 

2) Kegiatan inti pembelajaran  

a) Guru mengemukakkan materi pelajaran yang berupa 

problematik yang akan didiskusikan, dan menjelaskan 

secara garis besar hakikat permasalahan tersebut. 

b) Guru berusaha memusatkan perhatian peserta diskusi 

dengan cara antara lain : mengingatkan arah dan cara 

diskusi yang sebenarnya, mengakui kebenaran gagasan 



 

 

siswa dengan menggalang bagian penting yang telah 

diucapkan siswa, merangkum hasil pembicaraan pada 

tahap tertentu sebelum berpindah pada masalah 

berikutnya. 

c) Memperjelas uraian pendapat siswa karena ide yang 

disampaikan kurang jelas sehingga sukar dimengerti oleh 

anggota diskusi. 

d) Menganalisis pandangan siswa karena terjadi perbedaan 

pendapat antar anggota diskusi dengan jalan meneliti 

apakah pernyataan dan alasan siswa tersebut mempunyai 

dasar yang kuat dan benar, kemudian guru memperjelas 

hal-hal yang telah disepakati dan yang tidak disepakati 

oleh anggota diskusi.  

3) Kegiatan Penutup 

a) Meminta siswa atau wakil kelompok melaporkan hasil 

diskusi. 

b) Meminta siswa lain atau kelompok lain mengomentari 

dan melengkapi rumusan hasil diskusi. 

c) Melakukan evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses 

diskusi. 

d) Memberi tugas untuk memperdalam hasil diskusi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Pembelajaran PKn SD 

 Pengertian PKn (n) tidak sama dengan PKN (N). PKN (N) adalah 

Pendidikan Kewargaan Negara, sedangkan PKn (n) adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan. Pendidikan kewargaan negara merupakan mata 

pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga 

negara yang baik, yaitu warganegara yang tahu, mau, dan mampu berbuat 

baik, Winataputra (dalam Ruminiati, 2007: 1.25). Sedangkan PKn (n) 

adalah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang menyangkut 

status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 1949, tentang diri kewarganegaraan dan peraturan 

naturalisasi. Kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No. 62 tahun 

1985, namun dalam perkembangannya Undang-Undang ini dianggap 

cukup diskriminatif sehingga diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang 

No. 12 tahun 2006, tentang kewarganegaraan, Winataputra (dalam 

Ruminiati, 2007: 1.25-1.26).  

 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya sadar dan 

terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara 

dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan 

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan 

kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Karena itu, PKn dimaksudkan 

agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan 

memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang 

cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap 

utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.   



 

 

Ruminiati, dkk. (2007: 96) bahwa PKn sebagai wahana untuk 

mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga Negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab, PKn memiliki peranan 

yang amat penting, karena mengingat banyak permasalahan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran PKn perlu segera 

dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, 

standar materi, serta model-model pembelajaran yang efektif. 

 

 Tujuan PKn adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara 

berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan 

mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan 

bangsa. Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah 

pengembangan : (1) Nilai- nilai cinta tanah air; (2) Kesadaran 

berbangsa dan bernegara; (3) Keyakinan terhadap pancasila sebagai 

ideologi Negara; (4) Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan 

lingkungan hidup; (5) Kerelaan berkorban untuk masyarakat, 

bangsa, dan Negara; (6) Kerelaan berkorban untuk masyarakat, 

bangsa, dan Negara, Winataputra (dalam Ruminiati, 2007: 1.25-

1.26).  

Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui 

pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan 

kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui PKn sekolah 

perlu mengembangkan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan 

berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi. 

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma 

pendidikan demokrasi melalui PKn yang perlu dikembangkan dalam 

lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat 

multidimensional atau bersifat jamak. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa PKn berfungsi sebagai landasan guru untuk 

membekali siswa mengembangkan kemampuan kognitif, afektif/sikap dan 

pada akhirnya siswa tahu, mau, serta mampu dalam mengemban rasa 



 

 

tanggung jawab, berfikir, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup 

bermasyarakat.  

 

 

F. HIPOTESIS TINDAKAN  

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 

kelas sebagai berikut: Apabila dalam pembelajaran PKn menggunakan metode 

diskusi terbimbing dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VA SDN 4 Metro 

Pusat. 

 


