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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 2.1.1 Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

 2.1.1.1 Pengertian Belajar 

 Istilah hasil belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu hasil dan belajar. 

Menurut Slameto (2010 : 14) belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

 Menurut Skiner (dalam Angkowo dan Kosasih, 2007 : 47) 

mengartikan belajar adalah suatu proses adaptasi dan penyesuaian tingkah 

laku yang berlangsung secara progresif. Bell Gredler (2007 : 47) 

mendifinisikan belajar sebagai proses memperoleh berbagai kemampuan, 

ketrampilan dan sikap. Belajar merupakan tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

 Menurut Angkowo dan Kosasih (2007 : 48) belajar adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman ini tidak 

selalu terbentuk perubahan tingkah laku yang diamati. Kladen (2007 : 48) 

menegaskan bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktekkan, 

sedangkan belajar tentang sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Cronbach 
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(2007 : 48) memberikan arti belajar : “learning is shown by a change is 

behavior as a result of experience” (pembelajaran ditunjukkan 

denganperubahan perilakusebagaihasil dari pengalaman). Harold Spears 

(2007 : 48) memberikan batasan tentang belajar : learning is to observe, to 

read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction” 

(belajar adalahuntuk mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatusendiri, mendengarkan. mengikutiarah). Sedangkan Geoch (2007 : 

48) mengatakan : “ learning is a change in performance as a result of 

practice”(belajaradalah perubahandalam kinerjasebagaihasil dari latihan). 

 Menurut Winkel (1996 : 21) belajar berarti perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, 

mengamati, mendengarkan dan meniru. Belajar akan lebih efektif, apabila si 

pembelajar melakukannya dalam suasana yang menyenangkan dan dapat 

menghayati obyek pembelajaran secara langsung. Belajar bukan merupakan 

kegiatan yang verbalistik.Belajar merupakan usaha penambahan 

pengetahuan, dan jangan disamakan dengan menghafal. Winkel juga 

menganggap belajar sebagai suatu proses perubahan kelakuan berkat 

pengalaman dan latihan. Belajar akan membawa perubahan pada individu 

yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, 

melainkan juga bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, 

penyesuaian diri dan sebagainya. 

 Jadi dari pengertian beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
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memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

 2.1.1.2 Teori-teori Belajar 

 Menurut Suprijono (2011 : 16), teori belajar dibedakan menjadi tiga 

yaitu : 

1) Teori Perilaku 

Teori perilaku berakar pada pemikiran behaviorisme. Dalam 

perspektif  behaviorisme pembelajaran diartikan sebagai proses 

pembentukan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan balas (respon). 

Teori perilaku sering disebut stimulus-respon (S-R) psikologis artinya 

bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan 

penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dalam tingkah laku 

belajar terdapat jalinan erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan 

stimulusnya. 

Ciri teori perilaku adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian 

kecil, menekankan peranan lingkungan, meningkatkan pembentukan 

reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan 

mekanisme hasil belajar dan mementingkan peranan kemampuan. 

2) Teori Belajar Kognitif 

Dalam perseptif teori kognitif, belajar merupakan peristiwa 

mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat 

behavioral tampak lebih nyata hamper dalam setiap peristiwa belajar. 



13 
 

 
 

Perilaku individu bukan semata-mata respons terhadap yang melainkan 

ada yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh 

otaknya. Belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, 

mengingat dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif menekankan 

belajar sebagai aktivitas yang melibatkan proses berfikir yang sangat 

komplek (2011 : 22). 

3) Teori Konstruktivisme 

 Gagasan teori konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat 

dirangkum sebagai berikut : 

a. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi 

selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subyek. 

b. Subyek membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan struktur 

yang perlu untuk pengetahuan. 

c. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur 

konsep membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam 

berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. 

Pengetahuan adalah factum (apa yang dibuat), et verum (apa yang 

diketahui), convertuntur (adalah konvertibel satu terhadap lainya). 

Pengetahuan itu dikontruksikan (di bangun), bukan dipersepsi secara 

langsung oleh indra. Pengetahuan menurut kontruktivisme bersifat 

subyektif, bukan obyektif.Pengetahuan tidak pernah 

tunggal.Pengetahuan merupakan realitas plural. 
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Semua pengetahuan adalah hasil konstruksi dari kegiatan atau 

tindakan seseorang.Pengetahuan ilmiah berevolusi, berubah dari waktu 

ke waktu. Pemikiran ilmiah adalah sementara, tidak statis dan 

merupakan proses. Pemikiran ilmiah adalah proses konstruksi dan 

reorganisasi secara terus menerus (2011 : 29).  

 

2.1.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Belajar Siswa 

 Menurut Slameto (2010 : 54), hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari dalam diri siswa. 

Faktor-faktor itu meliputi : 

1) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Siswa yang kesehatannya baik akan lebih mudah 

dalam belajar dibandingkan dengan siswa yang kondisi kesehatannya 

kurang baik, sehingga belajarnya juga akan lebih baik. 

2) Kecerdasan/Intelegensia 

 Kecerdasan/Intelegensia adalah kemampuan belajar disertai 

kecapakan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya.Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

intelegensi.Intelegensi yang normal selalu menunjukan kecapakan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebayanya. Adakalanya perkembangan ini 

ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan 
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anak yang lainnya, sehingga seorang anak pada usia tertentu sudah 

memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

teman sebayanya. 

 Kecerdasan/Intelegensia juga berpengaruh besar dalam 

menentukan seorang siswa dalam mencapai keberhasilan. Siswa yang 

memiliki intelegensi sangat tinggi, hasil belajarnya juga akan tinggi, 

sementara siswa yang memiliki intelegensi rendah maka hasil yang 

diperoleh akan rendah. 

3) Cara Belajar 

Cara belajar seseorang mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psiologis dan 

ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan.   

4) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan dating. Siswa yang belajar 

sesuai dengan bakatnya akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang 

yang belajar di luar bakatnya. 

5) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa 

tertarik pada bidng/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang itu. Seorang siswa yang belajar dengan minat yang tinggi maka 

hasil yang akan dicapai lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

kurang berminat dalam belajar. 
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6) Motivasi 

 Motivasi sebagai faktor intern berfungsi menimbulkan, 

mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Dengan adanya motivasi 

maka siswa akan memiliki hasil belajar yang baik, begitu pula 

sebaliknya. 

 Motivasi belajar adalah faktor yang penting karena dalam hal 

tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk 

melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi belajar adalah 

bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian 

pula dalam kegiatan belajar mengajar seorang siswa akan berhasil jika 

mempunyai motivasi untuk belajar. 

  Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar yang sifatnya dari luar diri siswa yaitu : beberapa pengalaman-

pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. 

Pengaruh lingkungan ini pada umumnya bersifat positif dan tidak 

memberikan paksaan pada individu. Faktor-faktor ekstern itu meliputi : 

1) Latar belakang pendidikan orang tua 

Latar belakang pendidikan orang tua paling mempengaruhi prestasi 

belajar. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka akan dituntut harus 

lebih berprestasi dengan berbagai cara dalam pengembangan prestasi 

belajar anak. 

2) Status ekonomi sosial orang tua 
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Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak.Anak 

yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jika anak 

hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan anak akan kurang 

terpenuhi. Akibatnya kesehatan anak terganggu, belajar anak juga 

terganggu. 

3) Ketersediaan sarana dan prasarana di rumah orang tua 

Sarana dan prasarana mempunyai arti penting dalam pendidikan sebagai 

tempat yang stategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.Sekolah harus mempunyai ruang kelas, ruang guru, 

perpustakaan, halaman ssekolah dan ruang kepala sekolah. Sedangkan di 

rumah diperlukan tempat belajar dan bermaian, agar anak dapat 

berekreasi sesuai apa yang diinginkan. Semua bertujuan untuk 

memberikan kemudahan pelayanan anak didik. 

4) Media yang dipakai guru 

Media digunakan demi kemajuan pendidikan.Keberhasilan pendidikan di 

sekolah tergantung dari baik tidaknya media yang digunakan dalam 

pendidikan yang dirancang bervariasi.Potensi yang tersedia meliputi 

media yang baik dalam pendidikan yang berlainan untuk tiap sekolah. 

5) Kompetensi guru 

Kompetensi guru adalah cara guru dalam pembelajaran yang 

dilakukannya terhadap siswa dengan metode atau program tertentu. 

Metode atau program disusun untuk dijalankan demi kemajuan 
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pendidikan.Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik 

tidaknya program yang dirancang. 

6) Metode pembelajaran 

Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran harus 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Keberhasilan metode 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa (Slameto, 2010 : 58). 

 Clark (dalam Ankowo dan Kosasih, 2007 : 50) menggungkapkan 

bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70 % dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Berkaitan dengan faktor dari 

dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor lain yaitu 

motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, kondisi 

sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Salah satu factor lingkungan yang 

paling dominan mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas pengajaran. 

Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau 

efektif tidaknya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan intruksional. 

Pendapat ini sejalan dengan teori di sekolah Theory of school learning (teori 

pembelajaran di sekolah)dari Bloom, bahwa ada 3 (tiga) variable utama 

dalam teori belajar di sekolah yaitu : karakteristik individu, kualitas 

pengajaran dan hasil belajar siswa. 

 Sedangkan Carol (dalam Ankowo dan Kosasih, 2007 : 51) 

berpendapat bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu 

: 
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1) faktor bakat belajar. 

Bakat merupakan kemampuan seseorang secara alamiah yang masih 

perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat terwujud 

secara maksimal.Sedangkan kemampuan merupakan daya untuk 

melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda – beda. Ada yang 

berbakat di dunia seni, bakat dalam bidang statistic, bidang olahraga dan 

lain – lain. Ada beberapa factor yang mempengaruhi sejauh mana bakat 

seseorang dapat tercapai, yaitu factor lingkungan, seperti kesempatan, 

sarana dan prasarana, motivasi atau dorongan dari orang tua, taraf social-

ekonomi orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan lain – lain.  

2) Faktor waktu yang tersedia untuk belajar. 

Faktor waktu banyak menentukan hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Dengan memberikan waktu secukupnya setiap siswa akan bias mencapai 

ketuntasan dalam belajar. Apabila waktu belajar sama diberlakukan bagi 

semua siswa, maka tingkat penguasaan ditentukan oleh bakat siswa 

dalam arti siswa yang berbakat akan lebih cepat menangkap isi pelajaran 

dibandingkan siswa yang kurang memiliki bakat. 

3) Faktor kemampuan individu. 

Kemapuan berasal dari dasar kata “mampu” yang mempunyai arti dapat 

atau bisa.Kemampuan juga disebut kompetensi. Ada beberapa 

pengertian mengenai kemampuan, diantaranya adalah 

kesanggupan,sanggup, dapat melakukan sesuatu, memecahkan masalah. 
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4) Faktor kualitas pengajaran. 

 Komptensi guru mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah 

satu proses yang terjadinya interaksi antara pendidik dan siswa, salah 

satu yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah guru (dalam hal 

ini adalah kompetensi yang dimilikinya). Dengan asumsi, bahwa guru 

adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pembelajaran. Ini 

tidaklah berarti mengesampingkan variabel lain, yaitu seperti media 

pembelajaran. 

 Selain karena faktor guru, kualitas pengajaran juga dipengaruhi 

oleh karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas antara lain; 

 a.    Besarnya (class size). Artinya, banyak sedikitnya jumlah peserta didik 

yang mengikuti proses pengajaran. 

 b. Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis akan memberi 

peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingan dengan 

suasana yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas penuh pada 

guru. 

 c. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Sering kita temukan dalam 

proses belajar di kelas bahwa guru sebagai sumber belajar satu-

satunya. Padahal seharusnya peserta didik diberi kesempatan untuk 

berperan sebagai sumber belajar dalam proses belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah 

adalah karakteristik sekolah itu sendiri, yang mana sangat berkaitan erat 
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dengan disiplin (tata tertib) sekolah, media pembelajaran yang dimiliki, 

letak geografis sekolah, lingkungan sekolah, estetika dan etika dalam arti 

sekolah memberikan perasaan nyaman, kepuasan peserta didik, bersih, 

rapi dan memberikan inspirasi. 

5) Faktor lingkungan 

 Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar.Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial.Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. 

Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara 

akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran 

pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang 

cukup untuk bernafas lega. 

  Kelima faktor tersebut, faktor pertama sampai keempat berkenaan 

dengan kemampuan individu, sedangkan faktor terakhir merupakan faktor 

yang datangnya dari luar diri siswa yaitu faktor lingkungan. 

  Dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

berasal dari dua hal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor 

intern) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor ekstern) yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor intern meliputi kesehatan, 

kecerdasan, cara belajar, bakat, minat dan motivasi. Sedangkan faktor 

ekstern meliputi latar belakang pendidikan orang tua, status ekonomi social 
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orang tua, ketersediaan sarana dan prasarana, media yang dipakai guru, 

kompetensi guru dan metode pembelajaran. 

 2.1.1.4 Hasil Belajar 

 Menurut Nana Sudjana (2005 : 2) hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. 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 informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006 : 23) hasil belajar merupakan 

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

sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik bila dibandingkan pada saat sebelum mengajar.Tingkat perkembangan 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor.Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran. 

 Berdasarkan teori Taksonomi Bloom (dalam Nana Sudjana, 2005 : 

22), hasil belajar dalam rangka studi dapat dicapai melalui tiga kategori 

ranah antara lain : 

1) Ranah Kognitif 
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Ranah kognitif mencakup kegiatan otak. Menurut Bloom yaitu segala 

upaya yang menyangkut aktifitas otak termasuk ranah proses berfikir. 

Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir yaitu: 

a. Pengetahuan/ingatan/hafalan (knowledge) 

b. Pemahaman (comprehension) 

c. Aplikasi/Penerapan (application) 

d. Analisis (analysis) 

e. Sintesis (synthesis) 

f. Penilaian (evaluation) 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan 

teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

Beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar: 

a. Menerima (Receiving) 

b. Menanggapi (Responding) 

c. Penilaian (Valuing) 

d. Mengorganisasikan (Organization) 

e. Karakteristik nilai/menjadikan pola hidup (Characteriszation by a 

value) 

3) Ranah Psikomotor 
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Ranah psikomotor adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

aktivitas otak, fisik, atau gerakan-gerakan anggota badan.Hasil belajar 

yang bersifat psikomotoris adalah keterampilan-keterampilan gerak 

tertentu yang diperoleh setelah mengalami peristiwa 

belajar.keterampilan gerak tersebut senantiasa dikaitkan dengan gerak 

keterampilan atau penampilan yang sesuai dengan bidang studi yang 

diajarkan. Penilaian hasil belajar dengan alat tes yang berupa tes 

perbuatan.Penilaian terhadap aspek perbuatan tersebut menuntut kita 

untuk bertindak dan bersikap teliti terhadap tiap jenis penampilan siswa. 

Karena sifatnya yang kompleks penilaian ranah psikomotor sebaiknya 

dilakukan dalam proses, yaitu sewaktu pengajaran masih belangsung. 

  Dalam mata pelajaran PKn tipe hasil belajar kognitif dan psikomotor 

lebih dominan. Namun hasil belajar afektif juga harus menjadi bagian dari 

hasil penilaian dalam proses pembelajaran PKn. 

  Menurut Howard Kingsley (dalam Nana Sudjana, 2005 : 22), hasil 

belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

a) Ketrampilan dan kebiasaan. 

b) Pengetahuan dan pengertian. 

c) Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan 

bahan kurikulum di sekolah. 

 Dari beberapa pengertian hasil belajar di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa untuk mendapatkan suatu peningkatan kepandaian yang diwujudkan 



25 
 

 
 

dalam bentuk nilai yang diperoleh melalui proses pembelajaran.Dari 

penjelasan di atas bahwa hasil belajar yang hendak di ukur hanya kognitif. 

 

2.2 Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP 

 2.2.1 Pengertian dan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

 2.2.1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

 Suatu Negara dikatakan meknganuat prinsip Rule of Law apabila 

memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh International Commission 

of Jurist dalam konfrensi di Bangkok tahun 1965 yaitu perlindungan 

konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan 

umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk 

berserikat/berorganisasi dan beroposisi, serta diselenggarakannya 

Pendidikan Kewarganegaraan/Civic Education (Rahardja, 2008). Indonesia 

adalah negara yang menganut prinsip Rule of Law, maka syarat – syarat 

seperti tersebut di atas harus dipenuhi, serta salah satu diantaranya adalah 

adanya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang penting bagi kehidupan bangsa dan negara ini.PKn penting 

karena dapat digunakan untuk membina generasi penerus bangsa/anak – 

anak bangsa sehingga mereka sadar terhadap hak dan kewajiban dalam 

hidup berbangsa agar dapat menjadi warganegara yang dapat diandalkan 

senantiasa oleh negara.Demikian juga bagi negara Indonesia pada masa lalu 

dan sekarang, PKn menjadi sarana untuk menanamkan hal yang terkait 
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dengan ideologi negara baik melalui jalur formal (sekolah) ataupun 

nonformal (Rahardja, 2008: 2). 

Virene Irida (2008) mengungkapkan mata pelajaran PKn memiliki 

tujuan untuk mengembangkan kompetensi berikut : 

a. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif, 

sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan. 

b. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara 

demokratis dan bertanggung jawab. 

c. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Dari uraian di atas maka PKn dalam konteks pendidikan formal di 

sekolah memiliki peran untuk membangun watak, karakter, sikap dan 

potensi lain termasuk pengetahuan dan ketrampilan demi terwujudnya tujuan 

bangsa dan negara. Pengembangan karakter dilakukan karena pendidikan 

dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang amat komplek, salah satu di 

antaranya adalah menurunnya tatakrama kehidupan sosial, etika moral 

dalam praktek kehidupan sekolah yang menumbuhkan sejumlah akibat 

negatif yang merisaukan masyarakat. Akibat tersebut antara lain semakin 

maraknya penyimpangan norma kehidupan agama dan sosial 

kemasyarakatan yang terwujud dalam bentuk perlakuan siswa yang kurang 

hormat kepada guru dan staf sekolah, kurang disiplin dan tidak 

mengindahkan tata tertib sekolah, kurang menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan, terjadinya perkelahian antar pelajar, penggunaan obat terlarang 
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dan lain – lain. Dari kejadian itu, maka misi pendidikan yang hendak 

diwujudnyatakan saat ini adalah mengembangkan budi pekerti luhur yang 

diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran yang ada termasuk salah satunya 

mata pelajaran PKn supaya dapat dipraktikan dalam kehidupan sehari – hari 

di sekolah. 

Mata pelajaran PKn beserta pengembangannya saat ini dikemas 

dalam KTSP 2006. Mata pelajaran PKn yang ada dalam KTSP 2006 pada 

saat ini juga sedang diproses dan ditata ulang terkait dengan fungsinya bagi 

pembangunan karakter bangsa dimana secara substansial dirancang untuk 

kepentingan nasional agar dapat diwujudkan sebagai praksis pendidikan 

yang konsisten dan koheren dengan komitmen kebangsaan Indonesia pada 

tingkat satuan pendidikan (Balitbang, 2010: 27). Mata pelajaran PKn di 

masing – masing tingkat satuan pendidikan ditata ulang berdasarkan 

strand/penekanan pembahasannya.Jenjang satuan pendidikan SD/MI 

menekankan pada aspek etika, SMP/MTs menekankan pada aspek moral, 

SMA/SMK/MA menekankan pada aspek civics. 

Selanjutnya pasal 37 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang 

menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib menurut 

beberapa isi pelajaran, salah satunya pelajaran PKn yang dalam penjelasan 

pasal tersebut dinyatakan tentang maksud PKn yaitu digunakan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air. 
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Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PKn 

adalah nama mata pelajaran yang ada dalam kurikulum satuan tingkat 

pendidikan (KTSP) 2006 dimana di dalamnya mencakup aspek pengetahuan 

kewarganegaraan, aspek ketrampilan kewarganegaraan, dan watak atau 

karakter kewarganegaraan, serta dapat digunakan untuk membentuk peserta 

didik/siswa menjadi warga negara yang baik. 

2.2.1.2 Hakikat pendidikan Kewarganegaraan 

 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan menurut Mansoer dalam 

(Erwin, 2010 : 2) menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan itu 

merupakan hasil dari sintesis antara civic education, democracy education, 

serta citizenship yang berdasarkan pada Filsafat Pancasila serta mengandung 

identitas nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela negara. 

Dengan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang berbasis 

Pancasila tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan di Indonesia merupakan pendidikan kebangsaan dan 

kewarganegaraan yang berhadapan dengan keberadaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Demokrasi, HAM dan cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat madani Indonesia dengan menggunakan Filsafat Pancasila 

sebagai pisau analisisnya. 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Arni Fajar (2009 : 143) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut : 
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a) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

b) Berfikir secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

c) Berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d) Berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

2.2.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan menurut Darmadi 

(2010 : 428-430) meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Persatuan Bangsa dan Negara, meliputi : Hidup rukun dalam perbedaan, 

Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah pemuda, Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Nilai dan Norma, meliputi : Perumusan makna nilai dan norma, 

Pemahaman bahwa nilai merupakan sumber norma, serta praktik-praktik 

dalam wujud sikap positif terhadap keberadaan norma dan Nilai itu 

sendiri dan perwujudan nilai dan nilai. 
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3) Hak Asasi Manusia, meliputi : Penegakan HAM, Penganalisaan terhadap 

penegakan HAM, Pentingnya penegakan HAM perwujudan HAM dalam 

kehidupan. 

4) Kebutuhan Hidup Warga Negara, meliputi : Hidup gotong royong, 

Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, 

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan Bersama, 

Persamaan kedudukan warga negara. 

5) Kekuasaan dan Politik, meliputi : Masyarakat politik dan hakikat 

kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

6) Masyarakat Demokrasi, meliputi : Prinsip-prinsip demokrasi. 

7) Pancasila dan Konstitusi, meliputi : Kedudukan pancasila sebagai dasar 

negara dan ideology negara, Proses 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. 

 

2.2.4 Materi Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas 8 Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Tujuan Materi 

pembelajaran 

5.2 Mendiskripsi 1. Menjelaskan 1. Peserta didik A. Makna 
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kan peran 

lembaga 

negara 

sebagai 

pelaksana 

kedaulatan 

rakyat 

dalamsistem 

pemerintaha

n Indonesia. 

5.3 Mewujudkan 

sikap positif 

terhadap 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintaha

n di 

Indonesia 

 

peran lembaga 

negara sebagai 

pelaksana 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintahan 

indonesia 

sistem 

pemerintahan 

Indonesia. 

2. Menjelaskan 

sikap positif 

terhadap 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintahan 

di Indonesia. 

dapat 

menjelaskan 

peran lembaga 

negara sebagai 

pelaksana 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintahan 

indonesia sistem 

pemerintahan 

Indonesia dengan 

baik. 

2. Peserta didik 

diharapkan dapat 

memberikan 

contoh sikap 

positif terhadap 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintahan di 

Indonesia. 

kedaulatan 

rakyat. 

B. Peran 

lembaga 

negara 

sebagai 

pelaksana 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintahan 

indonesia. 

C. Sikap positif 

terhadap 

kedaulatan 

rakyat dalam 

sistem 

pemerintahan 

Indonesia. 
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Sumber : Perangkat pembelajaran silabus PKn SMP kelas VIII semester 2. 

 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini materi yang digunakan adalah : 

Siklus I 

Standar Kompetensi : 

5. Memahami peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 

dalam sistem pemerintahan indonesiasistem pemerintahan Indonesia. 

Kompetensi Dasar : 

5.2 Mendiskripsikan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan 

rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiasistem pemerintahan 

Indonesia. 

Materi : 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

2) Presiden. 

3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

4) Badan pemeriksa Keuangan (BPK). 

5) Mahkamah Agung (MA). 

6) Mahkamah Konstitusi (MK). 

7) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

8) Pemerintah daerah. 

9) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). 

10) Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
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11) Komisi Yudisial (KY). 

Siklus II 

Kompetensi Dasar : 

5.3 Mewujudkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia. 

 Materi : 

Sikap Positif Terhadap Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan 

Indonesia. 

 

2.3 Metode Picture and Picture 

2.3.1 Pengertian Metode Picture and Picture 

 Menurut Suprijono (2010 : 110) metode Picture and Picture adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan gambar dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan logis. Dalam hal ini guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai, menyampaikan materi sebagai pengantar. 

 Metode Picture and Pictureadalah suatu metode pembelajaran 

dengan menggunaan media gambar. Dalam oprasionalnya gambar-gambar 

dipasangkan satu sama lain atau bisa jadi di urutkan menjadi urutan yang 

logis. (Istarani, 2007 : 5). 

 Menurut Hamdani (2011 : 89) metode picture and picture adalah 

metode belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau diurutkan 

menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, 

dan Menyenangkan. Metode Pembelajaran ini mengandalkan gambar 
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sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi 

faktor utama dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses 

pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik 

dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta dalam ukuran besar. Atau jika di 

sekolah sudah menggunakan ICT dapat menggunakan Power Point atau 

software yang lain. 

 Dari uraian beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode Picture and Picture adalah metode pembelajaran yang menggunakan 

media gambar dipasang atau diurutkan  menjadi urutan yang logis melalui 

kartu atau jika di sekolah sudah menggunakan ICT dapat menggunakan 

power point atau sofwere yang lain. 

2.3.2 Langkah-langkah Metode Picture and Picture 

Langkah-langkah metode Picture and Picturemenurut  Istarani (2011 

: 7) adalah sebagai berikut : 

No Langkah-langkah oleh guru Penjelasan  

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 
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ketercapaian KD, sehingga sampai dimana 

KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai 

oleh peserta didik. 

2. Memberikan materi 

pengantar sebelum kegiatan. 

 

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 
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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 peran siswa dan teman 

yang lain untuk membantu sehingga proses 

diskusi dalam PBM semakin menarik 

6. Dari alasan tersebut guru dan 

siswa mempresentasikan 

hasil diskusi mengenai 

materi dan konsep materi 

Dalam proses diskusi dan pembacaan 

gambar ini guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai 

dengan meminta siswa lain untuk 
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yang sesuai dengan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

 

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 dan siswa bersama-

sama  menyampaikan 

kesimpulan. 

 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa 

mengambil kesimpulan sebagai penguatan 

materi pelajaran 

  Sejalan dengan pendapat Istarani, Moh. Sholeh Hamid (2011 : 218) 

juga nerpendapat langkah-langkah metode Picture and Picture adalah 

sebagai berikut : 

a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b) Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

c) Guru menunjukan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi. 

d) Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk 

memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan logis. 

e) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari urutan gambar 

tersebut. 

f) Dari alasan atau gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau 

materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 
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g) Guru member kesimpulan/rangkuman dari materi yang dibahas. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  langkah-langkah metode 

Picture and Picture menurut Istarani (2011 : 7). 

 

2.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Picture and Picture 

2.3.3.1 Kelebihan Metode Picture and Picture 

 Menurut Istarani (2011 : 8) kelebihan metode Picture and Picture 

adalah sebagi berikut : 

a) Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat 

terlebih dahulu. 

b) Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan 

gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 

c) Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh 

guru untuk menganalisa gambar yang ada.  

d) Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan 

alasan siswa mengurutkan gambar. 

e) Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung 

gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Sedangkan menurut Hamdani (2011 : 89 ) kelebihan metode Picture 

and Picture menurut adalah sebagai berikut : 

1) Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2) Melatih berpikir logis dan sistematis. 
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3) Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu 

subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik 

berpikir. 

4) Mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. 

5) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

2.3.3.2 Kelemahan Metode Picture and Picture 

 Menurut Istarani (2011 : 8) kelemahan metode Picture and Picture 

adalah sebagai berikut : 

a) Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

b) Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki. 

c) baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar 

sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 

d) Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan 

gambar-gambar yang diinginkan. 

Sedangkan menurut Hamdani (2011 : 90 ) kelemahan metode Picture 

and Picture menurut adalah sebagai berikut : 

1) Memakan banyak waktu. 

2) Banyak siswa yang pasif. 

3) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. 

4) Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang 

lain. 
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5) Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. 

 

2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Sansam. 2009, melalui penelitian yang berjudul “Metode 

Pembelajaran Picture and Pricture Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 

Siswa Di Kelas VIII C SMP Negeri 1 Kunduran Blora Tahun Pelajaran 

2008/2009”, menemukan  bahwa metode pembelajaran Picture and Picture 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat meningkatkan aktivitas 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran PKn khususnya siswa di Kelas 

VIII C SMP Negeri 1 Kunduran Blora Tahun Pelajaran 2008/2009. Dari 

analisis data dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Picture and 

Picture sangat efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn di Kelas VIII C SMP Negeri 1 Kunduran Blora 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Ni’matul Istiqomah. 2010, dengan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Dengan Menggunakan Pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) Melalui Kooperatif Metode Picture and Picture 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Ekonomi Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 12 Malang”. menunjukan bahwa penerapan metode Picture and 

Picture meningkatkan hasil belajar siswa kognitif, afektif dan psikomotor.  

2.5 Kerangka Berfikir 

 Belajar merupakan kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman individu dalam interaksi 
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dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. 

Proses interaksi siswa dengan lingkungan belajar akan menghasilkan sebuah 

hasil belajar. 

 Hasil belajar adalah tolak ukur dalam proses belajar mengajar. 

Belajar dapat dikatakan berhasil jika semua siswa mampu mencapai hasil 

belajar yang tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa proses belajar tersebut 

berhasil dan sebaliknya bila hasil belajar rendah berarti proses belajar 

mengalami kegagalan. 

 Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor 

ekstern. Metode pembelajaran berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

siswa karena penggunaan metode yang sesuai dengan bahan pembelajaran 

menjadikan siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar apalagi apabila 

suatu pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kehidupan nyata artinya siswa 

dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di 

sekolah dengan kehidupan nyata, seperti dalam metode pembelajaran 

Picture and Picture maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

 Metode pembelajaran Picture and Picture diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa karena pembelajaranya menjadi lebih 

bermakna dan riil. Pembelajarannya juga lebih produktif dan mampu 

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode Picture and 

Picture menganut aliran kontruktivisme, melalui landasan filosofis 

kontrukvisme siswa diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan 

“menghafal”.  
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2.1 Skema Kerangka Berfikir 

2.6 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan uraian dan kajian teori di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

Penerapan metode Picture and Picture dapat meningkatkan hasil belajar 

dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada siswa kelas 

8 F SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Kondisi 

Awal 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

Strategi Pembelajaran 

yang konvensional 

yaitu ceramah 

Pembelajaran PKn 

menggunakan metode 

Picture and Picture 

Hasil belajar PKn 

masih rendah 

Siklus I 

Menggunakan metode 

Picture and Picture 

Siklus II 

Menggunakan metode 

Picture and Picture 

 

Diduga hasil belajar PKn siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 1 Japah meningkat dengan menggunakan metode 

Picture and Picture 


