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BAB  II 

TELAAH  PUSTAKA 
 

2.1 Keefektifan Pembelajaran  
Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 284) kata efektif 

mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, selain 
itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil, 
atau berhasil guna. Menurut Handoko (2003: 7) 

efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih 
tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Keefektifan bisa diartikan 
tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara 
atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu 
konsep yang lebih luas untuk mencakup berbagai 

faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Faktor-
faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam 
pembelajaran yaitu kemampuan guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran. Dimana metode 
pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan, siswa, 
situasi, fasilitas, dan pengajar itu sendiri. Menurut 

Sadiman dalam Trianto (2009: 20) keefektifan 
pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk 
mengetahui keefektifan mengajar dapat dilakukan 
dengan memberikan tes, karena dengan hasil tes dapat 

dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek proses 
pengajaran. Menurut Soemosasmito dalam Trianto 
(2009: 20) menyatakan bahwa suatu pembelajaran 

dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa 
persyaratan utama keefektifan pembelajaran, yaitu: a. 

Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan  
terhadap KBM b. Rata-rata perilaku melaksanakan 
tugas yang tinggi di antara siswa. c. Ketepatan antara 

kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa 
(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan, dan d. 

Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan 
positif, mengembangkan struktur kelas yang 



9 
 

mendukung butir (b), tanpa mengabaikan butir (d). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan  pembelajaran. Keefektifan dari 

penggunaan metode pembelajaran metode picture and 
picture dan demonstrasi  dengan metode jigsaw dan 
refleksi dapat dilihat dari hasil belajar PKn dengan cara 

pengukurannya lewat evaluasi siswa berupa tes.  

 
2.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 
Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar 
dapat memberikan informasi kepada guru tentang 
kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari 
informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina 

kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 
keseluruhan kelas maupun individu. Cronbach 
(Suryabrata, 2002) menyatakan bahwa learning is 
shown by a change in behavior as a result of 
experience”. Belajar sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil 
dari pengalaman. Selanjutnya Kingsley (Djamarah, 
2008) mengatakan bahwa “learning is the process by 

which behavior (in the border sense) is orifinated or 
changed through practice or tarining” belajar adalah 

poses dimana tingkah laku (dalam arti luas) 
menimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Good & 
Brophy (Uno, 2009) menyatakan bahwa belajar 
merupakan suatu proses atau interaksi yang dilakukan 

seseorang dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam 
bentuk perubahan perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman itu sendiri (belajar). Perubahan perilaku 

tersebut tampak dalam penguasaan siswa pada pola-
pola tanggapan (respons) baru terhadap lingkungannya 

yang berupa ketrampilan (skill), kebiasaan (habbit), 
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sikap atau pendirian (atitude), kemampuan (ability), 
pengetahuan (knowledge), pemahaman (understanding), 

emosi (emotional), apresiasi (appreciation), jasmani dan 
etika atau budi pekerti, serta hubungan sosial. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Sudjana (2009) 
berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri 
seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar 
dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap 
dan tingkah lakunya, ketrampilannya, kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya 
dan lain-lain aspek yang ada pada individu. Dari 
berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan pada diri seseorang 
yang relatif permanen yang ditunjukan dalam berbagai 
bentuk perilaku seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkahlaku, ketrampilan, 
kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya 

penerimaan, dan lain-lain yang ada pada individu 
akibat interaksi dengan lingkungan. 

Belajar sebagai perubahan  perilaku terjadi 

setelah siswa mengikuti atau mengalami suatu proses 
pembelajaran, yaitu hasil belajar dalam bentuk 
penguasan kemampuan atau ketrampilan tertentu. 

Dengan hasil belajar sebagai perubahan dalam 
kapabilitas (kemampuan tertentu) sebagai akibat 

belajar, maka Jenikins & Unwin (Uno, 2009) 
menyatakan bahwa hasil akhir dari belajar (learning 
outcomes) adalah  pernyataan yang menunjukan 

tentang apa yang mungkin dikerjakan siswa sebagai 
hasil kegiatan belajarnya. Sehingga dari pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
merupakan pengalaman belajar yang diperoleh siswa 

sebagai akibat belajar dalam bentuk kemampuan-
kemampuan tertentu. 
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2.2.1 Hasil Belajar PKn  

Gagne dan Briggs (1979:49-55) menyatakan “five 
catagories of learning outcomes: intellecutal skill, 
cognitive strategies, variable information, motor skills, 
and attitudes.” Hasil belajar dapat dikelompokan 
menjadi 5 kategori yaitu: ketrampilan intelektual, 

strategi kognitif, informasi variabel, ketampilan 
motorik, dan sikap. Pendapat ini dapat diartikan 

sebagai berikut: 1) ketrampilan intelektual/itellectual 
skills berarti belajar melakukan sesuatu secara 

intelektual; 2) strategi-strategi kognitif/cognitive 
strategies merupakan kemampuan mengarahan 

perlaku belajar, mengingat, dan berfikir seseorang; 3) 
variabel informasi/information variable adalahbelajar 
untuk mengetahui apa yang dipelajari baik dalam 

bentuk nama-nama objek, fakta-fakta, maupun 
pengetahuan yang telah disusun dengan baik; 4) 

ketrampilan/motor skills. Kemahiran ini merupakan 
kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan mekanisme otot yang dimiliki; 5) sikap 

(atitude) merupakan kemampuan mereaksi/merespon 
secara positif atau negarif terhadap seseorang, sesuatu, 

dan situasi. 

Sedangkan Blom (Anderson & Krathwohl, 

2001:27) membagi hasil belajar dalam tiga ranah yaitu: 
1)ranah pengetahuan atau kognitif, 2) ranah sikap atau 
afektif, dan 3) ranah ketrampilan atau psikomotor. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 
belajar intelektual. Penggetahuan dibedakan 

menjadi 4, yaitu: factual knowledge (pengetahuan 
faktual), conceptual knowledge (pengetahuan 

konseptual, procedural knowledge (pengetahuan 
prosedural, metacognitive knowledge (pengetahuan 

metakognitif). Anderson & Krathwohl (2001:66-87) 
membuat kategori dan proses kognitif kemampuan 
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manusia, yang merupakan revisi taksonomi yang 
disusun oleh Bloom, dkk sebagai berikut: 

1) Mengingat (remember), yaitu kemampuan 

manusia berupa kemampuan untuk memanggil 
kembali pengetahuan yang relevan yang 
tersimpan didalam memori jangka panjang (long-
term memory) ada dua macam kemampuan ini, 
yaitu kemampuan mengenal (mengidentifikasi) 

dan kemampuan memanggil/mengingat 
(recalling) 

a) Identifikasi, yaitu kemampuan seseorang 
untuk melokalisasi pengetahuan yang 
terdapat dimemori jangka panjangnya, yang 

konsiten dengan materi yang disajikan. 
b) Recalling, yaitu kemampuan untuk sekedar 

memanggil kemampuan yang relevan dari 
memori jangka panjang. 

2) Memahami (understand), yaitu seseorang dapat 

dikatakan memahami apabila mampu 
membangun  pengertian dari pesan 

pembelajaran dalam bentuk komunikasi lisan, 
tertulis maupun gambar. Terdapat tujuh 
kategori memahami, nilai dari paling rendah 

sampai yang paling tinggi. 
a) Instropeksi, yaitu kemampuan seseorang 

untuk mengubah sesuatu untuk representasi, 
misalnya numerik kedalam bentuk grafik atau 
sebaliknya. Kemampuan ini juga disebut 

dengan representing, klarifikasi, translasi 
b) Memberi contoh, yaitu kemampuan seseorang 

untuk menemukan contoh spesifik terhadap 
suatu konsep atau prinsip. Kemampuan ini 
disebut juga kemampuan mengilustrasi. 

c) Klarifikasi, yaitu kemampuan seseorang 
untuk dapat menyatakan apa suatu objek itu 

merupakan anggota atau bukan anggota dari 
suatu kelompok atau kategori. 

d) Membuat rangkuman atau abstak atau 

membuat generalisasi, yaitu kemampuan 
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seseorang untuk membuat abstraksi dari 
suatu tema umum 

e) Membuat inferensi, yaitu kemampuan 
seseorang untuk merumuskan kesimpulan 

logis berdasarkan pada informasi yang 
disajikan 

f) Membandingkan, yatitu kemampuan 

seseorang untuk melacak keterhubungan dua 
ide atau konsep, melihat perbedaan dan 
persamaannya. 

g) Menjelaskan, yakni kemampuan seseorang 
untuk membangun model sebab akibat 

terhadap suatu sistem tertentu. 
3) Mempraktekkan (apply), yaitu kemampuan 

seseorang untuk melakukan, menggunakan 

sesuatu porsedur pada situasi baru yang 
disediakan. Terdapat dua kategori penerapan, 

yaitu melakukan (executing) dan menggunakan 
(implementing) 

a) Executing adalah kemampuan seseorang 
untuk melakukan prosedur sesuai dengan 
apa yang sudah dipelajarinya 

b) Implementing adalah kemampuan seseorang 
menerapkan sesuatu prosedur atau 

pengetahuannya pada tugas-tugas yag baru 
dan tidak familiar dengannya. 

4) Menganalisis adalah kemampuan seseorang 

untuk mengurai sesuatu materi menjadi bagian-
bagian penyusunannya dan dapat menentukan 

bagaimana masing-masing bagian berhubungan 
sartu sama lain dan untuk membangun suatu 
struktur atau untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Menganalisis terdiri dari tiga kategori, 
yaitu membedakan,mengorganisasikan dan 

dekonstruksi atau mencirikan. 
a) Membedakan adalah kemampuan seseorang 

untuk membedakan bagian tidak relevan dan 

yang relevan dari suatu objek yang disajikan 
b) Mengorganisasikan adalah kemampuan 

seseorang menentukan bagaimana masing-
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masing bagian itu cocok dan dapat berfungsi 
secara bersama-sama dalam suatu struktur. 

c) Mendekonstruksi/mencirikan adalah 
kemampuan seseorang untuk menentukan 

sudut pandang bias, atau nilai suatu objek 
yang disajikan. 

5) Mengevaluasi (evaluation) adalah kemampuan 

seseorang untuk membuat keputusan 
berdasarkan pada kriteria atau standar. 

Terdapat dua kategori evaluasi yaitu megecek 
dan mengkritisi. 

a) Mengecek yaitu kemampuan seseorang untuk 

melacak ketidak-konsistenan yang tedapat 
didalam suatu proses atau produk, melacak 
ketidakefektifan suatu prosedur. Untuk 

melakukan pengecekan biasannya 
menggunakan kriteria internal. 

b) Mengkritisi pada dasarnya sama dengan 
mengecek, hanya disini ketidakkonsistenan 
dilacak dengan menggunakan kriteria 

eksternal. 
6) Menciptakan, yaitu kemampuan seseorang 

untuk menggabungkan unsur-unsur secara 
bersama-sama sehingga koheren atau dapat 
berfungsi. Menciptakan juga merupakan 

seseorang untuk mengenali unsur-unsur atau 
bagian kedalam pola atau struktur baru. Ada 
tiga kategori mencipta yaitu berhipotesis 

(generating) membuat rencana (planning), dan 
menghasilkan (producting) 

a) Berhipotesis, yaitu kemampuan seseorang 
untuk merumuskan hipotesis alternatif 

berdasarkan pada kriteria tertentu. 
b) Merencanakan (membuat rancangan), yaitu 

kemampuan seseorang membuat rancangan 

cara menyelesaikan suatu tugas yang 
diberikan. 

c) Menemukan atau menghasilkan suatu 

produk, melaksanakan rencananya dalam 
rangka membuat atau berkreasi. 
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2. Ranah Afeksi 

Menurut Damayati (2008:22) karakteristik 
afektif yaitu cara-cara yang khas dalam merasakan 
atau mengungkapkan emosi. Lebih lanjut Damayati 

menambahkan, karakteristik afektif memiliki 
beberapa kriteria, Pertama harus melibatkan 

perasaan dan emosi seseorang. Emosi adalah setiap 
kegiatan atau pergolakan pikiran, perasan, nafsu; 
setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-

luap (Oxford English Dictionary, dalam Golamen 
2000: 411). Setiap emosi menawarkan pola 

persiapan tindakan tersendiri, masing-masing 
menuntun kita kearah yang telah terbukti berjalan 

baik ketika menangani tantangan yang datang 
berulang-ulang dalam hidup manusia. Karena 
situasi ini berlangsung terus sepanjang sejarah 

evolusi manusia, nilai kelangsungan hidup 
repertoar emosi dibuktikan oleh terekamnya nilai-
nilai tersebut dalam sistem syaraf sebagai sifat 

bawaan dan kecenderungan automatis perasaan 
manusia. 

Menurut Ary Ginanjar (2001: 1) Kunci dari 
kecerdasan emosi adalah pada kejujuran pada 

suara hati. Robert K Cooper (dalam Ary Ginanjar, 
2001: 7) menambahkan bahwa hati mengaktifkan 
nilai-nilai kita terdalam, mengubah dari sesuatu 

yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. 
Hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak 

boleh, atau tidak dapat diketahui oleh pikiran kita. 
Hati adalah sumber keberanian dan semangat, 
integeritas serta komitmen kita. Hati adalah sumber 

energi perasaan mendalam yang menuntut kita 
untuk melakukan pembelajaran menciptakan kerja 
sama, memimpin, serta melayani. 

kedua harus berisifat khas, dalam ranah 

afektif harus menujukan perilaku khas dan harus 
sebauh kebiasaan (habit). Perilaku dari orang yang 
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memiliki kecerdasan afeksi akan lebih stabil karena 
nilai-nilainya sudah terinternalisasi dalam dirinya. 

ketiga merupakan kriteria yang spesifik, 

harus memiliki intensitas, arah dan target 
(sasaran). Yang dimaksud intensitas adalah tingkat 
atau tingkatan perasaan. Beberapa perasaan lebih 

kuat daripada yang lain. Misalnya “sayang” lebih 
kuat daripada  “suka”. Sedangkan arah perasaan 
dapat dibedakan menjadi positif dan negatif, atau 

perasaan baik dan tidak baik. Misalnya, senang 
adalah perasaan yang baik atau positif, sedangkan 

benci adalah perasaan yang tidak baik atau negatif.   

Zuchdi (2008:27) membagi tahap 

perkembangan afeksi menjadi 6 tingkatan, yaitu: 
(1)Tahap impersonal, yaitu pribadi yang tidak jelas 

(afek menyebar), (2) Tahap heteronomi, yaitu pribadi 
yang jelas (afek unilateral), (3)Antarpribadi, yaitu 

pribadi-pribadi teman sejawat (afek mutual), 
(4)Psikologis-Personal, yaitu afek yang dapat 
dibedakan satu sama lain (afek interaktif yang 

kompleks), (4) Otonomi, yaitu pusat afek disekitar 
konsep abstak tentang otonomi diri dan orang lain 

(afek yang didominasi oleh sifat otonom), 
(5)Integritas, yaitu pusat afek disekitar konsep 

abstrak integritas diri dan orang lain. 

Sedangkan Krathwohl ( Sudijono, 1999:54-57) 

membagi tahap perkembangan afeksi menjadi 5 
jenjang. Klasifikasi perkembangan afeksi 
didasarkan pada asumsi bahwa perilaku tingkat 

yang lebih rendah merupakan prasyarat bagi 
perilaku tingkat yang lebih tinggi. Mulai dari tahap 

pertama yaitu menerima suatu nilai, keinginan 
untuk merespon, kepuasan yang didapat ketika 
merespon akan memunculkan penghargaan pada 

nilai itu, selanjutnya mengorganisasi nilai-nilai ke 
suatu sistem nilai yang sifatnya amat pribadi, dan 
akhirnya berperilaku secara konsisten berdasarkan 

nilai yang dimiliki dan dipercayainya. 
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a) Tahap receiving (menyimak). Pada tahapan ini 
seseorang secara aktif dan sensitif menerima 

stimulus dan menghadapi fenomena-
fenomena, sedia menerima secara katif dalam 

memilih fenomena. Pada tahap ini nilai belum 
terbentuk melainkan baru menerima adannya 
nilai-nilai yang berada diluar dirinya dan 

mencari nilai-nilai itu untuk memilih mana 
nilai paling menarik bagi dirinya. 

b) Tahap responding (menghadapi). Pada tahap 
ini, seseorang sudah mulai menerima dan 
menghadapi secara aktif stimulus dalam 

bentuk respon yang nyata. Dalam tahap ini 
ada tiga tingkatan yakni: tahap compliance 

(manut); willingness respons (sedia 
menghadapi) dan satifaction in respons (puas 

dalam menghadapi). Pada tahap ini seseorang 
sudah mulai aktif mengadapi nilai-nilai yang 
berkembang diluar dan meresponnya. 

c) Tahap valuing (memberi nilai). Kalau pada 
tahap pertama dan kedua lebih banyak masih 

bersifat aktifitas fisik biologis dalam menerima 
dan menanggapi nilai, maka pada tahap ini 
seseorang sudah menangkap stimulus itu dari 

dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
dan mulai mampu mensusun persepsi tentang 

objek. Dalam hal ini terdiri dari tiga tahap, 
yaitu percaya terhadap nilai yang diterima; 
merasa terkait dengan nilai yang dipercayai 

(dipilihnya); dan memiliki keterkaitan batin 
(commitment) untuk memperjuangkan nilai-

nilai yang diterima dan diyakini itu. 
d) Tahap organization (mengorganisasikan nilai), 

yaitu suatu tahap yang lebih kompleks dari 

tahap ketiga di atas. Seseorang mulai 
mengatur nilai yang ia terima dari luar untuk 

diorganisasikan (ditata) dalam dirinya 
sehingga sistem nilai itu menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dalam dirinya. Pada tahap 

ini ada dua tahap organisasi nilai, yakni 
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mengkonsepsikan nilai dalam dirinya, dan 
mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya 

yakni cara hidup dan tata perilakunya sudah 
didasarkan atas nilai-nilai yang diyakini. 

e) Tahap characterization (karakterisasi nilai), 
yang ditandai dengan ketidakpuasan 
seseorang untuk mengorganisir sistem nilai 

yang diyakininya dalam hidupnya secara 
mapan, ajek dan konsisten sehingga tidak 

dapat dipisahkan lagi dengan pribadinya. 
Tahap ini dikelompokan lagi dengan 
pribadinya. Tahap ini dikelompokkan dalam 

dua tahap, yakni tahap penerapan sistem nilai 
dan tahap karakterisasi, yakni tahap 
mempribadikan sistem nilai tersebut.  

3. Ranah Psikomotor 
Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak 
individu. Ada enam tingkatan keterampilan, 
yakni: 

1) gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan 
yang tidak sadar; 

2) keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 
3) kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya 

membedakan visual, membedakan auditif, 

motoris dan lain-lain; 
4) kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 

keharmonisan dan ketepatan; 
5) gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang 

kompleks; 
6) kemampuan yang berkenaan dengan 

komunikasi non-decursive seperti gerakan 
ekspresif dan interpretatif. 

Secara umum pengukuran hasil belajar terdapat 

tiga ranah yaitu ranah afektif, ranak kognitif dan ranah 
psikomotorik. Namun dalam hasil belajar pendidikan 

kewarganegaraan hanya dua yang digunakan yaitu 
ranah afektif dan ranah kognitif. 
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2.2.2 Cara Mengukur Hasil Belajar PKn 

Pengetahuan yang didapat dari siswa merupakan 
suatau prestasi utama dan sangat penting. Oleh Karena 
itu, dalam merencanakan pembelajaran perlu 

dimasukan cara mengukur hasil belajar. Agar guru 
mengetahui tingkat pengetahuan siswa, maka guru 

harus menguji hasil belajar siswa dengan 
menggunakan tes yaitu tes hasil belajar. Siswa 
dikatakan tuntas dalam belajarnya apabila siswa telaah 

mencapai taraf penguasaan tuntas dalam belajarnya 
apabila siswa telah mencapai taraf penguasaan minimal 

yang diterapkan bagi setiap unit bahan yang 
dipelajarinya. Menurut Rumini (1993:120) prinsip dasar 
tes hasil belajar adalah : 

1. Tes hasil belajar hendaknya mengukur tujuan 
belajar yang telah ditentukan selaras dengan 
tujuan pembelajaran. 

2. Tes hasil belajar hendaknya mengukur sampel 
yang representative 

3. Tes hasil belajar hendaknya membuat butir-butir 
yang paling cocok 

4. Tes hasil belajar hendaknya sesuai dengan maksud 

penggunannya 
5. Tes hasil belajar hendaknya reliable dan dapat 

ditafsirkan secara cermat 
6. Tes hasil belajar hendaknya memperbaiki dan 

meningkatkan belajar.  

Pengukuran hasil belajar menurut Sudjana (1989) 
sebagai berikut :  

1. Pengukuran hasil belajar ranah kognitif 
dilakukan dengan tes tertulis. 

Bentuk tes kognitif diantaranya; tes atau 
pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian 

obyektif, uraian non obyektif atau uraian bebas, 
jawaban atau isian singkat, menjodohkan, 
portopolio dan performans. 

2. Secara teknis penilaian ranah afektif dilakukan 
melalui dua hal yaitu: laporan diri oleh siswa 
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yang biasanya dilakukan dengan pengisian 
angket anonim, dan pengamatan sistematis oleh 

guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar 
pengamatan/observasi. 

3. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan 
menggunakan observasi atau pengamatan. 
Misalnya tingkah laku peserta didik ketika 

praktik, kegiatan diskusi peserta didik, 
partisipasi peserta didik dalam simulasi, dan 
penggunaan alins ketika belajar. Tes untuk 

mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk 
mengukur penampilan atau kinerja (performance) 

yang telah dikuasai oleh peserta didik.  

 
 

2.3 Model Pembelajaran  
Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 

Instruction yang dalam bahasa Yunani disebut 
Instructus atau Intruere yang berarti menyampaikan 

pikiran, dengan demikian arti instuksional adalah 
menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah 
secara bermakna melalui pembelajaran. Pengertian ini 

lebih mengarah guru sebagai pelaku perubahan. 
Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 

Learning dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan 
mempelajari. Pengertian ini lebih mengarah siswa 
sebagai pelaku perubahan. Sedangkan pembelajaran 

menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan 
siswa (Uno, 2007:2). Pembelajaran pada dasarnya 

merupakan upaya pendidikan untuk membantu 
peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dari definisi-
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan kegiatan (proses) yang dilakukan oleh siswa 
agar terjadi peroses belajar pada diri siswa atau seserta 

didik didalam mencapai tujuan. 
Menurut Kemp (1996) menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran adalah salah satu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif 
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dan efisien. Menurut Dick dan Carey (1985) 
menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah 

suatu satu materi dan prosedur pembelajaran yang 
digunakan secara bersama-sama untuk menumbuhkan 

hasil belajar pada siswa (Wina, 2008:126). Pendekatan 
adalah konsep dasar yang melingkupi metode 
pembelajaran dengan cakupan teoritis. Metode adalah 

prosedur pembelajaran yang difokuskan pada 
pencapaian tujuan. Teknik  adalah cara kongrit yang 
dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Antara 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 
sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh 

maka terbentuklah apa yang disebut dengan model 
pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya 
merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh 
guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 
suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan 
pembelajaran dikelas maupun tutorial (Suprijono, 
2010). Sedangkan menurut Arends dalam buku 

Suprijono (2010) menyebutkan bahwa model 
pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

digunakan, termasuk dalam tujuan-tujuan 
pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 
mendapatkan informasi, ide, ketrampilan, cara berfikir 

dan mengekspresikan ide. 
Melalui model pembelajaran seorang guru 

mempunyai tugas merangsang serta meningkatkan 

jalannya proses belajar. Untuk dapat melaksanakan 
tugas dengan baik, guru harus mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran itu berlangsung (Egel  & Randell, 
2009). Rooijakkers (2003) mengemukakan bilamana 
guru tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 

dalam pikirannya untuk mengerti sesuatu, kiranya dia 
pun tidak akan dapat memberikan dorongan yang tepat 

kepada mereka yang sedang belajar. Para siswa akan 
mudah lupa pelajaran yang diterimanya, jika guru tidak 
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memberi penjelasan yang benar dan menyenangkan. 
Oleh karena itu, dalam mengajar perlu harus dapat 

menggunakan model-model dan teknik pembelajaran 
yang menjamin pembelajaran berhasil sesuai dengan 

apa yang direncanakan. 
Olivia (1992) menyatakan bahwa “models of 

theaching are strategies based and on theories ( and 
often the rereach) of educators, psychologist, 
philosophers , and other who question how idividual 
learn”. Setiap model didasarkan pada teori, berisi 
serangkaian langkah-langkah strategis yang dilakukan 
oleh guru  maupun siswa, didukung dengan sistem 

penunjang atau fasilitas pembelajaran, metode untuk 
mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Mukminan 

(2006) memberi beberapa kriteria yang dapat dijadikan 
pedoman dalam  memilih model desain pembelajaran 
yang akan dilakukan antara lain: (1) sederhana, artinya 

bentuk yang sederhana menjadi lebih mudah 
dimengerti, diikuti dan dipahami, (2) lengkap, artinya 
model pembelajaran yang didesain lengkap, paling tidak 

mengandung tiga unsur pokok yaitu identifikasi, 
pengembangan dan evaluasi, (3) dapat diterapkan, 

bahwa model pembelajaran hendaknya dapat diterima 
dan diterapkan, sesuai dengan situasi dan kondisi 
setempat, (4) luas, artinya model pembelajaran 

hendaknya memiliki jangkauan yang luas, (5) teruji, 
artinya model pembelajaran telah teruji/ terbukti 

memberi hasil yang baik. 
Berhasil tidaknya pembelajaran yang dilakukan 

tergantung pada proses pembelajaran yang dilakukan. 

Pembelajaran akan berhasil dengan baik manakala 
didukung dengan kualitas proses pembelajaran yang 
baik pula. Menurut Johnson (dalam Arif, 2011) untuk 

mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat 
dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses 

mengacu pada apakah pembelajaran mampu 
menciptakan situasi belajar yang menyenangkan 
(joyfull learning) serta mendorong siswa untuk aktif 

belajar dan berfikir kreatif. Aspek produk mengacu 
pada pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu 
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meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan 
standar kemampuan atau kompetensi dasar yang telah 

ditentukan. 
 

2.3.1 Model Cooperative Learning 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan 
untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting 

pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, 
penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan 
keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). Menurut 

Slavin (2008), pembelajaran kooperatif, merupakan 
model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam 

kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. 
Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning 
mengacu pada model pengajaran, siswa bekerja 

bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam 
belajar (Nur dan Wikandari, 2000:25).  

Eggen dan Kauchak dalam Slavin (2008: 319) 
mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai 
sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru 

agar siswa saling membantu dalam mempelajari 
sesuatu. Pada Model Pembelajaran Cooperative 
Learning, guru bukan lagi berperan sebagai satu-

satunya nara sumber dalam proses belajar mengajar, 
tetapi berperan sebagai mediator, stabilisator, dan 

manajer pembelajaran. Iklim belajar yang berlangsung 
dalam suasana keterbukaan dan demokratis akan 
memberikan kesempatan yang optimal bagi siswa 

untuk memperoleh informasi yang lebih banyak 
mengenai materi yang dibelajarkan dan sekaligus 
melatih sikap dan keterampilan sosialnya sebagai bekal 

dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga 
perolehan dan hasil belajar siswa akan semakin 

meningkat. Johnson & Johnson (dalam Lie, 2002:30) 
mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa 
dianggap pembelajaran kooperatif untuk mencapai 

hasil yang maksimal.  
Model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

dengan tujuan untuk mencapai setidaktidaknya tiga 
tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim, 
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dkk (2000:7-8) sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model 
ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang sulit.  
2. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda 

menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, 

maupun ketidakmampuan. Mengajarkan untuk 
saling menghargai satu sama lain. 

3. Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama 

dan kolaborasi. Keterampilan ini penting karena 
banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang 

dalam keterampilan sosial. 
 
 

Tabel 2.1  Langkah-langkah / sintak model 
pembelajaran kooperatif. 
Fase Indikator Kegiatan guru 

1 Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan 

pemelajaran yang ingin dicapai dan 

memberi motivasi siswa agar dapat 
belajar dengan aktif dan kreatif 

2 Menyajikan 
informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 
siswa dengan cara mendemon-

strasikan atau lewat bahan bacaan 

3 Mengorganisasikan 

siswa dalam 

kelompok-

kelompok 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

4 Membimbing 

kelompok bekerja 
dan belajar 

Guru membimbing kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan 
tugas-tugas 

 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang dipelajari dan 

juga terhadap presentasi hasil kerja 

masing-masing kelompok 

6 Memberi 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai upaya atau hasil belajar 

individu maupun kelompok 
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Beberapa Model Pembelajaran Kooperatif 
1. Metode STAD ( Student Teams Achievement 

Divisions ) 
Dikembangkan oleh Robert Slavin dkk (Universitas 

John Hopkins). Metode ini paling sederhana  dan 
paling langsung dari pembelajaran kooperatif. 
Metode STAD untuk mengajarkan Informasi 

Akademik Baru kepada siswa setiap minggu, baik 
melalui penyajian verbal maupun tertulis.  
Langkah-langkah Metode STAD, adalah sebagai 

berikut : 
a. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok atau 

tim masing-masing terdiri 4 atau 5 siswa yang 
heterogen (jenis kelamin, ras, suku, etnik, 
kemampuan). 

b. Tiap siswa atau anggota tim menggunakan 
lembar kerja akademik dan  kemudian saling 

membantu untuk menguasai bahan ajar 
melalui tanya jawab atau diskusi antar 
sesama anggota tim. 

c. Secara individu atau tim, tiap minggu atau 
dua minggu diaevaluasi guru untuk 
mengetahui penguasaan mereka terhadap 

bahan akademik yang telah dipelajari. 
d. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas 

penguasaannya terhadap bahan ajar, dan 
kepada siswa secara individu /tim yang 
meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor 

sempurna diberi penghargaan. Kadang-kadang 
beberapa atau semua tim memperoleh 
penghargaan jika mampu meraih suatu 

kriteria atau standar tertentu. 
2. Metode GI ( Group Investigation ) 

Dasar metode GI dirancang oleh Herbert 
Thelen, diperbaiki oleh Sharn dkk dari Universitas 
Tel Aviv. Metode ini menuntut siswa untuk 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 
maupun ketrampilan proses memiliki kelompok 

(group procee skills). Kelas dibagi dalam beberapa 
kelompok yang anggotanya 4-5 siswa dengan 
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karakteristik heterogen. Langkah-lngkah metode GI 
adalah sbb : 

a. Seleksi Topik 
Siswa memilih bberbagai subtopic dalam suatu 

masalah yang telah digambarkan sebelumnya 
oleh guru. Siswa dibagai dalam kelompok yang 
berorientasi pada tugas (task oriented group) 

yang beranggotakan 2-6 orang dengan 
komposisi heterogen. 

b. Merencanakan Kerjasama 

Guru dan siswa merencanakan prosedur belajar 
dan tujuan yang sesuai dengan berbagai 

topicdan subtopic yang telah dipilih. 
c. Implementasi  

Para siswa melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan yang direncanakan dengan melibatkan 
berbagai aktivitas dan ketrampilan yang 

mendorong siswa untuk menggunakan berbagai 
sumber. Guru tetap mengikuti kemajuan siswa 
dan membantunya jika diperlukan. 

d. Analisis dan Sintesis 
Siswa menganalisis dan mensintesakan 
berbagai informasi yang telah diperoleh pada 

kegiatan sebelumnya.  
e. Penyajian Hasil Akhir 

f. Evaluasi Selanjutnya 
3. Metode Struktural 

a. Mencari Pasangan 

Dikembangkan oleh Curran (1994), 
keunggulannya adalah siswa mencari pasangan 
sambil belajar mengenai suatu konsep atau topic 

dalm suasana yang menyenangkan. Dapat 
digunakan untuk semua maple dan tingkatan 

anak didik. Langkah-langkah pembelajaran 
mencari pasangan 
(1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 

beberapa konsep atau topic yang mungkin 
cocok untuk sesi revieu (persiapan menjelang 

tes/ujian); 
(2) Setiap siswa mendapat sebuah kartu; 
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(3) Setiap siswa mencari pasangan yang 
mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya. Misalnya, pemegang kartu yang 
bertulislan LIMA akan berpasangan dengan 

pemegang kartu PERU atau pemegang 
BOROBUDUR dengan KEAJAIBAN DUNIA; 

(4) Siswa juga bergabung dengn dua atau tiga 

siswa lain yang memegang kartu yang cocok.  
Misalnya pemegang kartu 3+9 akan 
membentuk kelompok dengan pemegang kartu 

3x4 dan 6x2; 
(5) Setiap pasangan siswa mendiskusikan 

menyelesaikan tugas secara bersama-sama; 
(6) Presentasi hasil kelompok atau kuis. 

b. Bertukar Pasangan 

Teknik ini member siswa kesempatan untuk 
bekerjasama dengan orang lain. Dapat digunakan 

untuk semua maple dan tingkatan anak didik. 
Langkah-langkah teknik pembelajaran Bertukar 
Pasangan, sbb : 

(1) Setiap siswa mendapatkan satu pasangan; 
(2) Guru member tugas dan siswa 

mengerjakannya secara bepasangan; 

(3) Setelah selesai, setiap pasangan bergabung 
dengan satu pasangan yang lain; 

(4) Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan. 
Masing-masing pasangan yang baru ini 
kemudian saling menanyakan dan 

mengukuhkan jawaban mereka; 
(5) Temuan baru yang didpatkan dari pertukaran 

pasangan kemudian dibagikan pada pasangan 

semula. 
 

2.3.2 Metode Picture and picture 

Metode pembelajaran picture and picture adalah 
suatu pembelajaran yang menggunakan gambar dan 

dipasangkan / diurutkan menjadi urutan logis 
(Hamdani, 2010:89). Pembelajaran ini memiliki ciri 
Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan. 
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Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media 
dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini 

menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. 
Menurut Istarani (2011), prinsip dasar dalam model 

pembelajaran kooperatif metode picture and picture 
adalah sebagai berikut: 

1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab 
atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam 
kelompoknya.  

2. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui 
bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan 

yang sama.  
3. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi 

tugas dan tanggung jawab yang sama di antara 

anggota kelompoknya. 
4. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai 

evaluasi. 
5. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi 

kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 
6. Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan Picture and 
Picture ini menurut  Istarani (2011:7) adalah sbb: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi yang ingin dicapai. Di langkah ini 
guru diharapkan untuk menyampaikan apakah 
yang menjadi Kompetensi Dasar mata pelajaran 

yang bersangkutan. Dengan demikian maka 
siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang 
harus dikuasainya. Disamping itu guru juga 

harus menyampaikan indicator-indikator 
ketercapaian KD, sehingga sampai dimana KKM 

yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta 
didik. 

2. Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. 
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Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang 
sangat penting, dari sini guru memberikan 

momentum permulaan pembelajaran. 
Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat 

dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan 
motivasi yang menarik perhatian siswa yang 
selama ini belum siap. Dengan motivasi dan 

teknik yang baik dalam pemberian materi akan 
menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh 
tentang materi yang dipelajari.  

3. Guru menyediakan gambar-gambar yang akan 
digunakan (berkaitan dengan materi). 

Dalam proses penyajian materi, guru mengajar 
siswa ikut terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran dengan mengamati setiap gambar 

yang ditunjukan oleh guru atau oleh temannya. 
Dengan Picture atau gambar kita akan 

menghemat energy kita dan siswa akan lebih 
mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam 
perkembangan selanjutnya sebagai guru dapat 

memodifikasikan gambar atau mengganti gambar 
dengan video atau demontrasi yang kegiatan 
tertentu.  

4. Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk 
mengurutkan atau memasangkan gambar-

gambar yang ada. 
Di langkah ini guru harus dapat melakukan 
inovasi, karena penunjukan secara langsung 

kadang kurang efektif dan siswa merasa 
terhukum. Salah satu cara adalah dengan 
undian, sehingga siswa merasa memang harus 

menjalankan tugas yang harus diberikan. 
Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh 

siswa untuk diurutkan, dibuat, atau di 
modifikasi.  

5. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan 

siswa dalam menentukan urutan gambar. Setelah 
itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, 

jalan cerita, atau tuntutan KD dengan indicator 
yang akan dicapai. Ajaklah sebanyak-banyaknya 
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peran siswa dan teman yang lain untuk 
membantu sehingga proses diskusi dalam PBM 

semakin menarik. 
6. Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan 

materi dan menanamkan Konsep materi yang 
sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 
Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini 

guru harus memberikan penekanan-penekanan 
pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain 
untuk mengulangi, menuliskan atau bentuk lain 

dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal 
tersebut penting dalam pencapaian KD dan 

indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa 
siswa telah menguasai indikator yang telah 
ditetapkan.  

7. Guru menyampaikan kesimpulan. 
Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa 

mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi 
pelajaran. 
 

2.3.3 Metode Demonstrasi 
Menurut Rusyan (1993) mengatakan bahwa 

metode demontrasi merupakan petunjuk tentang 

terjadinya sesuatu peristiwa atau benda sampai pada 
penampilan tingkah laku yang dicontohkan. Pakar lain 

mengemukakan bahwa demontrasi adalah cara 
mengajar seorang guru menunjukkan atau 
memperlihatkan suatu proses (Roestyah, 1991).  

Sehubungan dengan pengertian di atas dapat 
dinyatakan bahwa demontrasi menunjukkan proses 
terjadinya sesuatu, agar pemahaman siswa terhadap 

pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam 
sehingga membentuk pengertian baik dan sempurna.  

Menurut Hasibuan dan Mujiono (1993: 31) langkah-
langkah metode Pembelajaran  demonstrasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  

2. Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang 
akan disampaikan  
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3. Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan  
4. Menunjuk salah seorang peserta didik untuk 

mendemontrasikan sesuai skenario yang telah 
disiapkan. 

5. Seluruh peserta didik memperhatikan demontrasi 
dan menganalisisnya. 

6. Tiap peserta didik mengemukakan hasil analisisnya 

dan juga pengalaman peserta didik 
didemontrasikan.  

7. Guru membuat kesimpulan  

 
2.3.4 Metode Jigsaw 

Model Pembelajaran metode Jigsaw 
dideskripsikan sebagai strategi pembelajaran dimana 
siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang 

disebut “kelompok asal”. Kemudian siswa juga 
menyusun “kelompok ahli” yang terdiri dari perwakilan 

“kelompok asal” untuk belajar dan/atau memecahkan 
masalah yang spesifik. Setelah “kelompok ahli” selesai 
melaksanakan tugas maka anggota “kelompok ahli” 

kembali ke kelompok asal untuk menerangkan hasil 
pekerjaan mereka di “kelompok ahli”. 
Pada www.jigsaw.org/steps.htm. disebutkan ada 10 

langkah mudah dalam jigsaw, sebagai berikut : 
1. Peserta didik dibagi menjadi kelompok jigsaw 

dengan anggota yang terdiri dari 5 atau 6 siswa. 
Kelompok ini seharusnya mencerminkan 
heterogenitas 

2. Tunjuk salah satu siswa dari masing-masing 
kelompok untuk menjadi ketua kelompok. 

3. Bagilah materi pelajaran menjadi 5 atau 6 bagian. 

4. Berilah tugas pada masing-masing siswa yakinkan 
bahwa siswa hanya mendapat satu bagian dan 

mempelajari bagian mereka sendiri. 
5. Berilah kesempatan pada siswa untuk memahami 

bagian mereka paling tidak sampai memahami dan 

tidak perlu menghafal. 
6. Buatlah kelompok sementara (kelompok ini disebut 

kelompok ahli atau expert group) yang anggotanya 
dari siswa yang memiliki bagian yang sama. 
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7. Bawalah kembali siswa ke kelompok jigsaw mereka. 
8. Suruh masing-masing siswa untuk menjelaskan 

pada kelompoknya dari apa yang mereka peroleh 
dalam kelompok ahli dan berikan kesempatan pada 

siswa lain untuk bertanya dan meminta penjelasan. 
9. Amatilah proses untuk masing-masing kelompok. 

Berikan bantuan penjelasan atau intervensi secara 

tidak langsung bila diperlukan. 
10. Pada akhir sesi berilah pertanyaan atau kuis untuk 

materi tersebut agar siswa menyadari bahwa bagian 

ini penting. 
 

2.3.5 Metode Refleksi  
Pembelajaran Reflektif dipahami berkaitan 

dengan kegiatan belajar tingkat tinggi. Istilah belajar 

tingkat tinggi mencakup kegiatan pembelajaran yang 
lebih intensif, yang disebut pula dengan istilah seperti 

pembelajaran lingkaran ganda (double loop learning), 
pembelajaran transformasional (transformational 
learning), dan pembelajaran mendalam (deep learning) 

(Argyris 2002; Cope 2003). 
Menurut Pee et al. (2000) dan van Woerkom et al., 

(2002), mendalam atau tidaknya proses belajar siswa 
tergantung pada motivasi personal, optimalnya upaya 

mereka untuk mengatasi masalah, serta sasaran unjuk 
kerja individual mereka. Dalam hal ini, Biggs (1987) 
memberi gambaran tentang kapan dan dalam kondisi 

apa siswa akan menerapkan pendekatan mendalam 
(deep approach ataukah pendekatan permukaan 

(surface approach) dalam pembelajaran. Menurutnya, 
siswa akan menerapkan pendekatan permukaan dalam 
pembelajaran ketika mereka memahami tugas-tugas 

sebagai: (a)  permintaan untuk dipenuhi atau sebagai 
pembebanan dalam mewujudkan sasaran, (b) 

memahami berbagai aspek dari tugas sebagai hal yang 
terpisah-pisah dan satu sama lain berdiri sendiri-
sendiri, (c) cenderung menyelesaikan tugas secepatnya, 

(d) tidak perhatian terhadap sentuhan personal (atau 
makna personal lainnya) terhadap tugas, (e) 

menyandarkan diri pada hafalan, dan (f) cenderung 



33 
 

lebih menaruh perhatian terhadap aspek-aspek tingkat 
dasar.  

Sebaliknya, siswa akan menerapkan pendekatan 
mendalam ketika: (a) tertarik pada tugas dan suka 

menyelesaikan tugas itu, (b) mencari makna yang 
melekat pada tugas, (c) menjadikan tugas bersifat 
personal (memaknainya dari sudut pandang subjektif 

dan objektif), (d) melihat tugas secara holistik dan 
mencoba mengintegrasikan unsur-unsur individual 
dalam rencana keputusannya, (e) berusaha 

menerapkan berbagai teori dalam mengerjakan tugas 
dan sebaliknya membuat hipotesis yang bisa diuji 

(Sulasmono, 2011). Terkait dengan itu, dengan 
mengadaptasi pandangan mengenai pembelajaran 
reflektif dan pembelajaran non-reflektif  Mezirow (1991), 

Kember et al. (2000) menggagas empat tingkat “hirarki” 
mengenai refleksi, yaitu: (a) tindakan/pembelajaran 

rutin (habitual action/ learning), (b) pengertian 
(understanding), (c) refleksi (reflection), dan (d) refleksi 

kritis (critical reflection). Mereka menyatakan bahwa 
siswa memiliki hirarki belajar yang berbeda-beda di 
sepanjang empat dimensi itu.  

Langkah-langkah pembelajaran refleksi menurut 
Drost (2002:2) dalam Sulasmono (2011) sebagai berikut 

:  
1. Pengenalan konteks. Pengalaman manusiawi, yang 

merupakan titik tolak dalam Pembelajaran Reflektif, 

tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia terjadi 
dalam sebuah konteks tertentu. Karena itu, guru 
perlu mengenali secara baik kenyataan-kenyataan 

kontekstual dunia siswa maupun dunia guru.  
2. Penyajian pengalaman. Pengalaman yang dimaksud 

di sini adalah setiap kegiatan yang bercirikan 
adanya pemahaman kognitif dari bahan yang 
disimak dan juga pelibatan dimensi afektif siswa. Di 

sini, pengalaman bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 
pengalaman langsung dan tidak langsung. 

Termasuk pengalaman langsung dalam situasi 
pembelajaran, biasanya berupa: diskusi, penelitian, 
kegiatan lapang, aksi sosial, home stay, karya 
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wisata, dlsb. Termasuk pengalaman tidak langsung 
dalam situasi pembelajaran adalah  upaya 

memperoleh informasi mengenai sebuah peristiwa 
melalui kegiatan membaca, mendengarkan atau 

menyimak gambar.  
3. Refleksi. Istilah refleksi di sini dipahami dalam 

pengertian khas, yaitu suatu upaya menyimak 

dengan penuh perhatian terhadap bahan studi 
tertentu, pengalaman, ide-ide, usul-usul, atau reaksi 
spontan untuk mengerti pentingnya pemahaman 

mendalam sampai pada makna dan 
konsekuensinya. Melalui refleksi, siswa diajak untuk 

meggali makna dan konsekuensi dari suatu 
pengalaman.  

4. Aksi. Istilah aksi di sini merujuk pada pertumbuhan 

sikap batin dan tindakan yang ditampilkan siswa 
berdasarkan pengalaman yang telah direfleksikan.  

5. Evaluasi. Pembelajaran Refleksi tidak hanya peduli 
pada pertumbuhan dan perkembangan akademis, 
melainkan juga perkembangan pribadi siswa dan 

kepeduliannya kepada sesama. Karena itu, di 
samping evaluasi berupa tes, ulangan atau ujian, 
perlu pula dilakukan evaluasi yang bersifat 

menyeluruh yang dilaksanakan sedikitnya sekali 
setiap catur wulan/semester.   

 Dalam penelitian ini digunakan 4 metode yaitu 
metode picture and picture,  demontrasi, jigsaw dan 
reflektif. Yang dibagi dalam dua kelas yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol dengan masing-masing 

kelas dua metode. lasan digunakannya 2 metode yang 
berbeda dalam kelas yang berbeda karena, yang 

pertama bahwa ke empat metode ini merupakan 
termasuk dalam model kooperatif learning. Yang kedua 
metode picture and picture dan  demontrasi disatukan 

dalam satu standar kompetensi karena untuk 
membantu siswa belajar bekerja sama dengan mudah 

didalam penjelasan guru menyampaikan materi. Yang 
ketiga metode jigsaw dan refleksi disatukan dalam satu 
standar kompetensi karena kedua metode ini 



35 
 

pembelajaran kooperatif dalam metode jigsaw siswa 
dituntut untuk lebih bekerja sama satu dengan lain 

dan bersosialisasi dalam kelompok, sedangkan metode 
refleksi siswa belajar kerja sama didalam kelompok dan 

disisi lain siswa bisa juga belajar secara induvidu atau 
kerja mandiri untuk mengukur kemampuan siswa 
dalam memahami materi yang disampaikan guru. Jadi 

penelitian ini didesain 2 kelas yaitu, kelas kontrol 
dengan menggunakan dua metode yang melibatkan 
siswa untuk bekerja sama, kelas eksperimen digunakan 

dua metode yang melibatkan siswa untuk bekerja sama 
dan bekerja secara mandiri. Dan hasil penelitian ini 

akan dibandingkan keefektifan pembelajaran antara 
kelas kontrol dan eksperimen .  

  

2.4 Pendidikan Kewarganegaaan  
 

Istilah „pendidikan kewarganegaraan‟ terbentuk 
atas dua kata yaitu “pendidikan” dan 

“kewarganegaraan”. Pendidikan adalah usaha sadar 
untuk menolong peserta didik agar mencapai 
kedewasaan baik dalam hal pengetahuan, sikap 

maupun keterampilannya. Pendidikan lazimnya 
dipandang lebih luas ketimbang pengajaran. Kata 
pengajaran mengandung konotasi sebagai proses 

transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada 
para peserta didik semata. Dimensi pengembangan 

kepribadian, sikap-sikap, nilai-nilai kurang menonjol 
dalam konsep dan praksis pengajaran, sedangkan 
istilah pendidikan terasa lebih komprehensif 

maknanya.  
Dalam negara demokrasi pendidikan 

kewarganegaraan dimaksudkan untuk mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan 
generasi muda agar mereka mampu dan bersemangat 

untuk menjalankan, meningkatkan, dan memperluas 
kehidupan demokratis. Mereka harus mempunyai 
pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi,  

keyakinan-keyakinan, dan kesetiaan pada nilai-nilai 
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dan prinsip-prinsip demokrasi, keterampilan berpikir 
kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta 

kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik yang 
diperlukan dalam mewujudkan partisipasi dalam 

kehidupan demokratis secara cerdas, efektif dan 
menyenangkan.  

Muatan pendidikan kewarganegaran menurut 

Patrick (2000:16) mencakup empat komponen dasar 
yaitu  (1) pengetahuan tentang pemerintah dan 
kewarganegaraan dalam sistem demokrasi, (2) 

keterampilan-keterampilan kognitif dari 
kewarganegaraan demokratis, (3) keterampilan-

keterampilan partisipasi dari kewarganegaraan 
demokratis, dan (4) kebajikan atau disposisi-disposisi 
kewarganegaraan demokratis (dalam Sulasmono, 2010). 

Sementara itu Quigley (2000:3) dalam 
Sulasmono, 2010 mencatat bahwa salah satu 

kecenderungan dalam pendidikan kewarganegaraan 
demokratis saat ini adalah bahwa banyak pendidik di 
seluruh dunia memusatkan programnya pada 

pengembangan pengetahuan kewarganegaraan/civic 
knowledge, keterampilan-keterampilan kewarga-

negaraan/civic skills, dan nilai-nilai keutamaan 
warganegara/civic virtues.  Pengetahuan 

kewarganegaraan mencakup gagasan-gagasan dan 
informasi-informasi dasar yang harus diketahui dan 
dipergunakan siswa agar menjadi warganegara sistem 

demokrasi yang efektif dan bertanggungjawab. Gagasan 
gagasan dasar atau konsep konsep pokok itu 
mencakup antara lain kedaulatan rakyat, hak-hak 

perorangan, kebaikan bersama, otoritas, keadilan, 
kebebasan, konstitusionalisme dan rule of law, dan 

demokrasi perwakilan. 
Keterampilan-keterampilan kewarganegaraan 

(civic skills) mencakup keterampilan intelektual yang 
diperlukan untuk memahami, menjelaskan, 
membandingkan dan menilai prinsip-prinsip dan 

praktik-praktik pemerintahan dan kewarganegaraan. 
Termasuk juga keterampilan-keterampilan untuk 
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berpartisipasi yang memungkinkan warganegara 
memonitor dan memengaruhi kebijakan 37ystem. 

Kebajikan kewarganegaraan (civic virtues) 
mencakup watak, karakter, disposisi dan komitmen 

yang diperlukan untuk mempertahankan dan 
meningkatkan pemerintahan dan kewarganegaraan 
demokratis. Contoh dari kebajikan kewarganegaraan 

adalah penghormatan pada nilai dan martabat setiap 
orang, keberadaban, integritas, disiplin diri dan 

toleransi. Komitmen mencakup antara lain dedikasi 
kepada hak-hak asasi manusia, kebaikan bersama, 
kesamaan derajat dan rule of law. 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 
dalam sistem pendidikan di Indonesia, merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 
warganegara yang memahami dan mampu 
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, 
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan 
agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan 
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, 

dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
anti korupsi 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk 
membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya 
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak 
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi. 

Tujuan tersebut hendak diwujudkan melalui 
proses pembelajaran menggumuli materi mata 
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pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ruang 
lingkupnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. 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 

2. 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 

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban 

anak,  Hak dan kewajiban anggota masyarakat, 
Instrumen nasional dan internasional HAM, 

Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 
4. 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 

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,  
Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di  
Indonesia, Hubungan dasar negara dengan 

konstitusi 
6. 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 

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi negara, Proses 



39 
 

perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka 
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, 

Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, 
dampak globalisasi, hubungan internasional dan 
organisasi internasional,  dan mengevaluasi 

globalisasi. 
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

memiliki ruang lingkup isi yaitu mencakup aspek 

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) 
menyangkut kemampuan akademik – keilmuan yang 

berisi teori dan konsep politik, hukum dan moral; 
aspek ketrampilan kewarganegaraan (civic skills) 

menyangkut ketrampilan intelektual (intellectual skills) 
dan ketrampilan berpartisipasi (participatory skills) 

dan aspek watak atau karakter kewarganegaraan 
(civic dispositions) yang merupakan ”muara” dari 
pengembangan dua dimensi sebelumnya, karena mata 

pelajaran ini memberi penekanan pada dimensi 
watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat 

afektif (Pramuduaningrum, 2008: 2). Selain itu 
juga guru berperan sebagai key person dalam 
pembelajaran pada suatu situasi untuk membuat 

keputusan akademis yaitu mempersiapkan rencana 
pembelajaran yang memuat tujuan instruksional 

umum meliputi standar kompetensi, kompetensi 
dasar, dan indikator serta tujuan instruksional 
khusus yaitu tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah 
pembelajaran, sumber dan media belajar, alat 
evaluasi serta alokasi waktunya yang tersedia. Setelah 

merencanakan pembelajaran tugas guru berlanjut 
pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

adanya tugas tersebut, peran dan kegiatan guru 
adalah mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna 
mulai dari perancang pelaksana serta pengevaluasi 

kegitan.  
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2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan  
Dalam penelitian Bunga (2012), bahwa hasil 

belajar siswa mata pelajaran PKn sesudah diberikan 

perlakuan penggunaan model pembelajaran kooperatif 
metode jigsaw mempunyai rata-rata hitung (mean) lebih 
tinggi daripada hasil belajar siswa sebelum diberikan 

perlakuan penggunaan model pembelajaran kooperatif 
metode jigsaw.  

Haryanti (2013) dalam penelitiannya yang 
berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran PKN Melalui Pembelajaran Kooperatif 
metode Jigsaw menemukan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada mata 
pelajaran pendidikan kewarganegaraan pokok bahasan 
suasana kebatinan konstitusi pertama dan hubungan 

antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 pada 
siswa kelas VII B SMP Negeri 5 Ketapang tahun 

pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa.  

Mulyaningdyah (2013) dalam penelitiannya yang 
berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Metode Number Heads Together Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Kelas V 
SSN Kedung Baruk II/591 Surabaya  mengungkapkan 

dalam kooperatif metode NHT bahwa aktivitas dan hasil 
belajar siswa selama proses  pembelajaran mengalami 
peningkatan selama tiga siklus, pada siklus I yaitu 

61,54% pada siklus II meningkat 76,6% dan pada 
siklus III menjadi 90,38%. Peningkatan juga terjadi 

pada aktivitas siswa pada siklus I 63%, pada  siklus II 
79,64%dan pada siklus III menjadi 88,46%. Hasil 
belajar siswa pun mengalami peningkatan dari data 

awal 36,11%, siklus I 55,56%, siklus II 75,86% dan 
siklus III 86,20%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif metode NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
PKn kelas V SDN Kedung Baruk II/591 Surabaya.  
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Nugroho (2013) dalam hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif metode picture and picture dalam 
pembelajaran PKn pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 2 Singaraja dapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar PKn siswa.  

Penelitian Purwasih (2011) membuktikan adanya 
pengaruh positif dalam penerapan model pembelajaran 
picture and picture terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn Di Kelas X Semester Genap Sma 
Dipanegara Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Asmawati (2012) dalam penelitianya membuktikan 
bahwa dengan menggunakan Metode Demonstrasi 

dapat meningkatkan hasil belajar PKN pada materi 
Keragaman Agama dan Suku Bangsa siswa kelas I 

SD.Negeri 017141 Perk.Gunung Melayu Kab. Asahan 
TP.2012/2013. 

Hasil penelitian Hartanti (2010) menunjukkan 
pembelajaran PKn dengan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa 

selama pembelajaran. Hal ini tampak dari peningkatan 
nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal, adanya 

variasi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 
sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Dengan adanya metode demonstrasi 

siswa menjadi tertarik dengan pembelajaran dan aktif 
mengikuti pembelajaran. 

Penelitian Norita (2012) membuktikan adanya 
hubungan yang positif antara aktivitas siswa, dengan 
observasi guru serta metode demontasi  yang 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran PKN kelas V SD Negeri No 117865 
Afd.IV Perkebunan Berangir. 

Septory (2011) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa melalui penerapan metode Reflektif dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn dan 
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disarankan agar guru dapat menerapkan metode 
Reflektif pada mata pelajaran PKn. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan 

maka diajukan hipotesis yang hendak diuji dalam 

penelitian, yaitu :  
 

1. Metode picture and picture dan demontrasi  

Hₒ : μpre = μpost  : Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai pre dan post 

tes siswa dengan   menggunakan 
Metode picture and picture dan 
demontrasi  

 H1 : μpre < μpost : Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai pre dan post 

test siswa dengan menggunakan 
Metode picture and picture dan 
demontrasi  

 
2. Metode jigsaw dan refleksi  

HO : μpre = μpost : Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan nilai pre dan post tes siswa 
dengan menggunakan Metode jigsaw 

dan refleksi  

HI : μpre < μpost : Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai pre dan  post test siswa 
dengan menggunakan Metode jigsaw 

dan refleksi  
 

3. Model Cooperataive Learning Metode picture and 
picture dan demontrasi  versus Metode jigsaw dan 

refleksi  

Ho : μpost Metode picture and picture dan demontrasi  versus  

= μpost Metode jigsaw dan refleksi  
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 Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara metode picture and picture dan 

demontrasi dan metode jigsaw dan reflektif  
pada mata pelajaran PKn.  

H1 : μpost metode pictutre and picture dan demontrasi < μpost 

metode jigsaw dan refleksi 

Nilai rata-rata post tes metode picture and 

picture dan demontrasi lebih kecil dari pada 
nilai rata-rata metode jigsaw dan refleksi  

untuk mata pelajaran PKn.  
 


