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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Pembelajaran Pendididkan Kewarganegaran  

 

 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan matapelajaran yang bersifat 

multidimensional. Tidak hanya berkenaan dengan pendidikan nilai etis, tetapi 

juga dengan pendidikan nilai lainnya seperti nilai politik, sosial, dan 

ekonomi, karena Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi materi pokok PKn 

menyangkut berbagai nilai serta perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. 

PKn sering dikatakan sebagai pendidikan nilai dan moral.  

Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan Dasar dan Menengah adalah matapelajaran yang menfokuskan 

pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang 

cerdas, terampil,dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 

1945.  

Pelajaran Pendidikan Kewarganeraan terdapat keterpaduan antara 

konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral yang mengintegrasikan unsur-

unsur kognitif, afektif dan pisikomoto secara utuh, sehingga peserta didik 

mampu berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, anti-korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain.  

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, menjelaskan 

secara runtut bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :  
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a) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam 

perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan  

b) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan 

keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, 

Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan 

peradilan internasional  

c) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional 

HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM  

d) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , 

Persamaan kedudukan warga negara  

e) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi  

f) Kekuasan 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, Pers dalam masyarakat demokrasi  

g) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka  

h) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan 
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internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi 

globalisasi.  

 

2.2. Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

 

Hakekat belajar menurut Gulo (2002:23) belajar adalah suatu proses yang 

berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik 

tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Menurut Roziqin 

(2007:62) menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan 

oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang 

menetap, baik yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi  sebagai suatu 

hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Sedangkan menurut Slavin (2000:143) belajar merupakan akibat adanya 

interaksi antara stimulus dan respon  belajar juga memiliki teori-teori  antara 

lain sebagai berikut: 

 

A. Toeri Belajar Behaviorisme 

Teoti Behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan 

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagi hasil dari pengalaman. 

Teori ini lalu dikembangkan menjadi aliran psikologi belajar yang 

berpengaruh terhadap arah pengembangan dan pembelajaran yang dikenal 

sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya 

perilku yang tampak sebagaihasil belajar. 

Teori behavioristik dengan hubungan stimulus responnya, mendudukkan 

orang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu 

dengan mengunkanan metode penelitian atau pembiasaan semata. 

Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan 

menghilang bila dikenai hukuman. 
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B. Teori Belajar Kognitivisme 

Toeri kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes 

terhadap teoriperilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif 

ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan 

pelajran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian 

menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan 

yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi 

diproses. Penelitian yang mengembangkan teori kognitif ini adalah 

Ausubel, Bruner, dan Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing 

memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek 

pengelolaan yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Bruner 

bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsepsebagaiman 

peserta didik memproleh informasi dari lingkungan. 

 

C. Teori Belajar Konstruktivisme 

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan 

dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata 

susunan hidup yang berbudaya moderen. Konstruktivisme merupakan 

landasa berfikir pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas dan tidak sembarangan. Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk 

diambil dan diingat, manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengetahuan nyata. Menurut Al-Ghazali 

(2002:115) kontruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk (kontruksi) kita sendiri. 

Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan 

masalah, mencari idea dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham 

karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru, 

mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua 
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situasi. Selain itu siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan 

ingat lebih lama semua konsep. 

Secara garis besar perinsip-prinsip Konstruktivisme yang diterapkan dalam 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan dibagun oleh siswa sendiri 

b. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kemurid hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar 

c. Murid aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga selalu 

terjadi perubahan konsep ilmiah 

d. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses 

kontruksi berjalan lancer 

e. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa 

f. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah 

pertanyaan 

g. Mencari dan menilai pendapat siswa 

h. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. 

Semua itu hanya satu prinsip yang paling penting adalah guru tidak boleh 

hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

membangun pengetahuan didalam benaknya sendiri. Pembelajaran yang 

mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih menfokuskan pada 

kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Bukan 

kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan 

dilakukan oleh guru. Dengan kata lain siswa lebih diutamakan untuk 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka. 
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2.2.1 Pengertian Aktivitas Belajar  

 

 

Menurut Alwi (2001:17), Aktivitas diartikan sebagia keaktipan dari 

suatu kegiatan. Jadi aktivitas diartikan sebagi segala kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa baik diluar maupun di dalam sekolah tentang persoalan terhadap 

segala sesuatu selam peruses belajar menjagar khususnya menanyakan 

sesuatu kepada guru. 

Adapun pengertian aktivitas belajar menurut Sardiman (2004:96) 

aktivitas belajar adalah kagiatan-kegiatan siswa yang menunjang 

keberhasilan belajar.  aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan baik secara jasmani 

atau rohani yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa 

sehingga dapat mencapai tujuan belajar. 

 

2.2.2 Pengertian Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran 

menurut  Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

pisikomatorik. Dimyati dan Mudjiona (2006:3-4) juga menyebutkan hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran 

dari puncak proses belajar. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar diatas, disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalam belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup 

aspek kognitif, afektif dan pisikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui 



12 
 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapat data pembuktian yang 

menunjukan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.2.3 Model  Pembelajaran Jigsaw 

 

 

a) Pengertian Pembelajaran jigsaw 

Pembelajaran jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri 

dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas 

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan meteri tersebut 

kepada orang lain dalam kelompok. (Lie, 2007:70) dalam teknik ini siswa 

dapat bekerja sama dengan siswa lainnya dan mempunyai tanggung jawab 

lebih dan mempunyai banyak kesempatan pula untuk mengolah informasi 

dan bersosialisasi.  

b) Langkah-langkah pembelajaran model jigsaw 

Model pembelajaran jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk 

digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaianya. 

Teknik jigsaw terdiri dari beberapa langkah yaitu : 

1. Membangi topik dalam beberapa bagian 

2. Membentuk kelompok asli, membagi siswa ke dalam kelompok-

kelompok yang terdiri atas 4 samapai 6 orang perkelompok dengan cara 

heterogen. Menugaskan setian siswa dalam kelompok asli untuk 

mempelajari satu sub topik pelajaran. Memberi siswa waktu untuk 

mempelajari apa yang menjadi bagiannya. 

Ilustrasi pembagian kelompok asli  

kelompok 1       kelompok 2      kelompok 3     kelompok 4 

 

  

A       B 

C       D 

E        F 

A       B 

C       D 

E        F 

A       B 

C       D 

E        F 

A       B 

C       D 

E        F 
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3. Membentuk kelompok ahli sementara, yaitu siswa yang memiliki bagian 

sub topik yang sama mebentuk kelompok ahli. Pada tahap ini diberi 

waktu kepada kelompok ahli ini untuk mendiskusikan konsep-konsep 

utam yang ada dalam topik baginnya dan berlatih menyajikan topik yang 

dipeljari tersebut kepa temannya dalam kelompok asli. Ilustrasi 

pembagian kelompok asli pada pembagian kelompok ahli setiap siswa 

yang mendapatkan materi A pada kelompok asli maka ia akan 

membentuk kelompok ahli bersama siswa yang mendapatkan materi A 

dari kelompok lain, begitu juga dengan yang mendaptkan materi B, C, D, 

E dan F cara membetuk kelompoknya pun sama dengan cara membentuk 

kelompok materi A. 

 

  

Materi A        Materi B      Materi C        Materi D       Materi E       Materi F 

4. Meminta siswa untuk kembali ke kelopok asli dan meminta setiap 

siswa untuk mempersentasikan topik hasil diskusi dari kelompok ahli. 

Siswa lain diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sebgai 

klarifikasi. Guru mengelilingi satu kelompok ke kelompok lain untuk 

mengamati proses. Guru menyuruh siswa untuk membuat rangkuman 

dari hasil diskusi kelompoknya dan menyuruh perwakilan kelompok 

untuk menyampikan kesimpulan diskusi. 

5. Pada akhir pelajaran, guru mengadakan kuis secara individual. Hasil 

nilai yang diperoleh tiap anggota kelompok dikumpulkan, kemudian 

dirata-rata dalam kelompok untuk menentukan predikat kelompok. 

c) Kelebihan dan kekurangan model jigsaw 

Kelebihannya : 

1) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 

 A A 

 A A 

 B B 

 B B 

C C 

 C C 

 D D 

 D D 

 E E 

E E 

 F F 

 F F 
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2) Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga 

harus siap memberikan dan mengerjakan materi tersebut pada anggota 

kelompoknya yang lain, sehingga pengetahuannya jadi bertambah. 

3) Memberikan keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam 

hubungan dengan belajar 

4) Meningkatkan berkerjasama secar kooperatif untuk mempelajari materi 

yang ditugaskan. 

Kekurangannya :  

1) Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing 

maka dikhawatirkan kelompok akan mecet dalam pelaksanaan 

diskusinya. 

2) Jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. 

3) Membutuhkan waktu yang lebih lama, apabila penataan ruang belum 

terkondisikan dengan baik sehingga perlu waktu untuk merubah posisi 

yang dapat menimbulkan kegaduhan. 

 

 

 

2.3. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 

Kajian teori yang menunjang dalam penelitian, ada beberapa peneliti yang relevan 

dengan penelitian ini : 

1. Meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar IPS menggunakan model 

pembelajaran jigsaw pada siswa kelas V SDN 2 Panjang Utara Bandar 

Lampung Tahun ajaran 2013/2014 oleh Yulianti (2013) 

Penelitian ini bertujuan: 
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Meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar IPS mengunakan model 

pembelajaran jigsaw pada siswa kelas V SDN 2 Panjang Utara Bandar 

Lampung. Adapun hasil penelitian 

Menunjukan bahwa pembelajaran dengan mengunakan model jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihar dari 

presentase aktivitaas belajar IPS yaitu pada siklus 1 ( 66,90% ) dan siklus 2 

(74,09% ), sedangkan hasil belajar siswa meningkat dari siklus 1 ( 63,91 ), siklus 

2 (75,87). Sehingga dengan pembelajaran menggunakan model jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

2. Penerapan model cooperative learning tipe jigsaw dengan media grafis untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN 3 

Karang endah lampung tengah tahun ajaran 2012/2013 yang ditulis oleh Tika 

Fransiska ( 2013 ) 

Penelitian ini bertujuan : 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas IVB 

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw dan media grafis. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut Penerapan model 

cooperative learning tipe jigsaw dengan media grafis dalam pembelajaran 

matematika, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya persentase aktivitas siswa per siklus. Pada siklus I 

memperoleh persentase sebesar 50,41% dengan kualifikasi “cukup” dan 

meningkat pada siklus II menjadi 62,58% dengan kualifikasi “aktif” dan pada 

siklus III meningkat menjadi 81,50% dengan kualifikasi “sangat aktif”, 

sedangkan hasil belajar meningkat yaitu persentase ketuntasan pada siklus I 

sebesar 62,50%, siklus II meningkat 8,34% menjadi 70,84%, dan pada siklus 

III meningkat sebesar 12,49% menjadi 83,33% 

 

2.4. Kerangka Pikir Peneliti 

 

 

Pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  diharapakan adanya suatu 

model pembelajaran yang mampu menempatkan siswa pada posisi yang lebih 
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aktif, kreatif, dan mendorong pengembangan potensi dan kemampuan yang 

dimiliki serta menemukan apa yang dipelajarinya.  

Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran Jigsaw. Model ini sangat menarik perhatian siswa sehingga 

menentukan hubungan interaksi sosial yang sudah dimiliki anak dalam 

lingkungan sehari-hari. Model pembelajaran ini memerlukan adanya kerja sama 

dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok tergantung 

keberhasilan individu. Namun demikian, setiap anggota yang lain. Pembelajaran 

model Jigsaw menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi, saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai 

hasil belajar  yang optimal. Dengan model pembelajaran Jigsaw aktivitas belajar 

dan hasil belajar siswa meningkat. Secara skematis, kerangka pikir dapat disajikan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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pemahaman dan hasil 
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memanfaatkan 

model 

pembelajaran 

jigsaw 

Siklus 1 

Memanfaatkan model 

pembelajaran jigsaw 

yang di terangkan 

oleh guru  

Tindakan Kelas  Memanfatkan model 

pembelajaran jigsaw  

Silkus 2 

Memanfaatkan model 

pembelajaran jigsaw, 

siswa mengikuti,  

meniru dan mencoba 

dengan bermain 

Diharapkan melalui 

pemanfaatan model 

pembelajaran jigsau 

dapat meningkatkan 

pemahaman dan hasil 

belajar dalam 

pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Kondisi Akhir  
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2.5. Hipotesis   

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut diatas diajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut : 

1. Melalui model pembelajaran jigsaw pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaran dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas IV SDN 

2 hajimena Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan 

2. Melalui model pembelajaran jigsaw pada pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SDN 2 

Hajimena kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  

 

 


