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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar dalam 

kehidupan sehari-hari. Belajar dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memperoleh kepandaian, ilmu ataupun keterampilan.  Tentu saja dalam 

proses belajar dilakukan secara sadar untuk memperoleh kepandaian atau 

ilmu yang ingin dipelajari. Sebagai hasil atau output dari proses belajar 

adalah diperolehnya sebuah pengalaman atau perubahan tingkah laku. 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Slameto, 2010 : 2), belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sedangkan pendapat menurut Witherington dalam Hamdani (2011 : 21) 

Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan 

sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, 

kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Travers dalam Suprijono (2012 : 

2) juga berpendapat bahwa Belajar adalah proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku  

Dari berbagai pengertian belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru tersebut berbentuk 
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keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan, hal tersebut 

dapat diperoleh dari dalam interaksi dengan lingkungan. 

2. Hakikat hasil belajar 

Menurut Nana Sudjana (2001:35), hasil belajar adalah suatu 

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu 

berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan 

maupun tes perbuatan. Sedangkan S. Nasution (1989:18) berpendapat 

bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, 

tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan 

dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar, Horward 

Kingsley dalam Sudjana (2010: 22) membagi tiga macam hasil belajar 

yaitu : 1) keterampilan dan kebiasaan; 2) pengetahuan dan pengertian; 3) 

sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan 

bahan yang ada pada kurikulum sekolah. Sedangkan Gagne dalam 

Hamdani (2011 : 68) membagi lima kategori hasil belajar, yakni 1) 

informasi verbal yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal baik 

secara tertulis maupun tulisan, misalnya, pemberian nama-nama terhadap 

suatu benda, definisi, dan sebagainya; 2) kecakapan intelektual yaitu 

keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya 

dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya penggunaan simbol 

matematika. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah kecakapan 

adalah membedakan (discrimination), memahami konsep konkret, 

konsep abstrak, aturan, dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan 
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dalam menghadapi pemecahan masalah; 3) strategi kognitif yaitu 

kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan 

keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi 

kognitif, yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir 

agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitik 

beratkan hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih 

menekankan proses pemikiran; 4) sikap yaitu hasil pembelajaran yang 

berupa kecakapan individu untuk memilih jenis tindakan yang akan 

dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu 

yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapai 

suatu objek atau peristiwa, di dalamnya terdapat unsur pemikiran, 

perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak; 5) 

kecakapan motorik yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

Jadi dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mendapat 

perubahan perilaku secara keseluruhan yang tampak setelah mengalami 

proses pembelajaran, hasil pembelajaran itu dapat berupa pengetahuan, 

kebiasaan, sikap maupun keterampilan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

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

faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internal adalah 
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faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari dalam diri 

siswa, beberapa hasil sebagai berikut : 

a. Faktor Intern 

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 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 
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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, 

psikologis 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 datang. 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 bidang/ 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. 

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. 
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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. 

b. Faktor Ekstern 

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 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak. Anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, 
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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 sekolah 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 pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah 

tergantung dari baik tidaknya program yang dirancang. 
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

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 faktor 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) 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 : 

1) faktor bakat belajar. 

2) Faktor waktu yang tersedia untuk belajar. 

3) Faktor kemampuan individu. 

4) Faktor kualitas pengajaran. 

5) Faktor lingkungan 
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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 di simpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa berasal dari 

dua hal yaitu 1) faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor intern) 

seperti, faktor bakat belajar, faktor waktu yang tersedia untuk belajar, 

faktor kemampuan individu dan yang ke 2) faktor yang berasal dari luar 

diri siswa (faktor ekstern) meliputi faktor kualitas pengajaran, faktor 

lingkungan dan ada tiga aspek hasil belajar yang akan dipengaruhi faktor 

intern dan ektern yaitu: yang pertama yaitu aspek Kognitif yaitu 

kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan 

keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi 

kognitif, yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir 

agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitikberatkan 

hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan proses 

pemikiran. Aspek yang ke-dua, Afektif/ sikap yaitu hasil pembelajaran 

yang berupa kecakapan individu untuk memilih jenis tindakan yang akan 

dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu 

yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapai 

suatu objek atau peristiwa, di dalamnya terdapat unsur pemikiran, 

perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak, dan 
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yang ke-tiga aspek Psikomotor yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan 

pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

Sedangkan menurut Nana Sudjana (2005:2) hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar memiliki peran penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar, kemudian dari suatu informasi 

tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan siswa lebihlanjut, 

baik keseluruhan siswa atau individu. 

Menurut Dimyati dan Mujiono (2006:68) hasil belajar adalah hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari 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 terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 

psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran. 

Berdasarkan teori Bernawi munthe (2009:40) hasil belajar dicapai 

melalui 3 ranah yaitu: 

1) Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 
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penerapan (application), analisis (analysis), sintesa (synthesis), 

evaluasi (evaluation) 

2) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu penerimaan (receiving), partisipasi (responding), 

penilaian/ penentuan sikap (valuing), organisasi (organization), 

pembentukan karakter atau pola hidup (characterzation) 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor ini meliputi persepsi (perception), kesiapan 

(set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan mekanis 

terbiasa (mechanism), gerakan respons kompleks (complex overst 

response), penyesuaian pola gerakan (adaptation), kreativitas 

(origination),  

Dalam suatu mata pelajaran PKn tipe hasil belajar kognitif dan 

psikomotor lebih mendominasi 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 3 macam yaitu: 

a) Keterampilan dan kebiasaan 

b) Pengetahuan dan pengertian 

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

bahan kurikulum sekolah 
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Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu keberhasilan yang dicapai oleh siswa untuk mendapatkan 

peningkatan pengetahuan dan suatu pemahaman. Dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan peningkatan hasil belajar hanya sebagian dari 

aspek kognitif yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap materi 

pembelajaran.  

5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang studi yang bersifat 

interdisipliner (ilmu-ilmu sosial) yang secara struktural bertumpu pada 

disiplin ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik untuk aspek 

hak dan kewajiban ( Abdul Aziz dkk, 2011) 

Sedangkan menurut Hamid Darmadi (2010 : 31) Hakikat 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah hakikat Pendidikan Moral 

Pancasila dilihat dari berbagai segi, yang keseluruhannya menjadi ciri 

khusus Pendidikan Moral Pancasila. Dalam hal ini pendidikan tidak 

terlepas dari proses interaksi belajar, karena pendidikan akan tercapai 

apabila ada interaksi yang baik antara siswa dan guru. 

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 
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yang dapat diandalkan senantiasa oleh negara.Demikian juga bagi 

negara Indonesia pada masa lalu dan sekarang, PKn menjadi sarana 

untuk menanamkan hal yang terkait dengan ideologi negara baik 

melalui jalur formal (sekolah) ataupun nonformal (Rahardja, 2008: 2). 

National Council for the Social Sudies (NCSS) mengemukakan 

tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut: 

1) Pengetahuan dan keterampilan guna membantu memecahkan 

masalah dewasa ini 

2) Kesadaran terhadap pengaruh sains dan teknologi pada peradaban 

serta manfaatnya untuk memperbaiki nilai kehidupan 

3) Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif 

4) Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan terhadap 

nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu 

mengalami perubahan 

5) Menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang 

yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, 

gagasan baru, serta tata cara hidup yang baru. 

6) Peran serta dalam proses pembuatan kepuusan melalui pernyataan 

pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar, dan spesialis 

7) Keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi 

setiap orang yang dijamin oleh konstitusi 
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8) Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap 

sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk 

perdamaian dan kerjasama 

9) Menggunakan seni yang kreatif untuk mensensitifkan dirinya 

sendiri terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada 

keunikan individu 

10) Mengasihani serta peka terhadap kebutuhan, perasaan, dan cita-

cita umat manusia lainnya 

11) Pengembangan prinsip-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya 

dalam kehidupan sehari-hari. (Wuryan dan Syaifullah, 2009) 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP): mata pelajaran PKn dimaksudkan untuk 

peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, 

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan 

gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, 

ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (BSNP, Standar Isi KTSP 

2006) adalah sebagai berikut 1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif 
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dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2) berpartisipasi secara aktif 

dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3) 

berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, 4) berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkanbahwa 

pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan 

membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga 

demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta proses 

demokrasi untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis ini merupakan usaha sadar untuk 

mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik 

agar menjadi warga negara yang baik dan mampu menggunakan hak 

serta menjalankan kewajiban kenegaraannya secara bertanggung 

jawab. 

Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang 

pengertian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, 
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terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945 

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (BSNP, Standar Isi KTSP 

2006) adalah sebagai berikut: 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan,  

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi  

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,  

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Sedangkan pendapat menurut Arnie Fajar (2009 : 143) tujuan 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk 

memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut: 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

2) Berpartisispasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 
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3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter bangsa Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi dan komunikasi.  

Bedasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidkan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan 

generasi muda yang mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif 

dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, generasi yang anti-korupsi dan 

masyarakat mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

Berdasarkan tujuan PKn dalam materi “kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat” dengan, Setandar Kompetensi menampilkan 

perilaku kemerdekaan mengeluarkan pendapat 

Kompetensi Dasar  

1. Menjelaskan hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat  

Indikator: 

1) Menjelaskan pengertian mengemukakan pendapat 

2) Menyebutkan perundang-undangan yang mengatur kebebasan 

mengeluarkan pendapat 
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3) Menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka 

umum 

4) Menjelaskan tata-tata cara mengemukakan pendapat secara baik 

dan benar 

5) Mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan 

pendapat 

6) Mendiskripsikan konsekuwensi kebebasan mengemukakan 

pendapat tanpa batas 

Tujuan pembelajaran: 

(1) Peserta didik dapat menjelaskan pengertian mengeluarkan pendapat 

(2) Peserta didik dapat menjelaskan perundang-undangan yang 

mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat 

(3) Peserta didik dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat 

(4) Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan 

pendapat di muka umum 

(5) Peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengeluarkan pendapat 

secara baik dan benar 

(6) Peserta didik dapat menjelaskan akibat pembatasan mengeluarkan 

pendapat 

(7) Peserta didik dapat menjelaskan keonsekwensi kebebasan 

mengeluarkan  pendapat tanpa batas 
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Kompetensi Dasar 

2. Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat 

secara bebas dan bertanggung jawab 

Indikator: 

1) Menjelaskan alasan mengeluarkan pendapat harus di landasi 

kebebasan yang bertanggung jawab 

2) Menjelaskan tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat 

di muka umum 

3) Menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung  jawab 

4) Menjelaskan tata cara mengeluarkan pendapat di muka umum 

Tujuan pembelajaran: 

(1) Peserta didik dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

(2) Peserta didik dapat menjelaskan tujuan pengaturan kebebasa 

mengeluarkan pendapat di muka umum 

(3) Peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat 

secara bebas dan bertanggung jawab 

(4) Peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat 

di muka umum 

c. Ruang Lingkup dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP 

1) Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
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a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap 

positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan. 

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

keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, 

hukum dan peradilan internasional. 

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

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan 

HAM. 

d) Kebutuhan warganegara meliputi: hidup gotong royong, harga 

diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, 

kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan 

bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warganegara. 

e) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan 

kostitusi. 
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f) Kekuasaan 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 demokarasi. 

g) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 

dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar 

negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.  

h) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkunganya, politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, dampak 

globalisasi,hubungan internasional dan organisasi internasional 

dan mengevaluasi globalisasi  (Kurikulum KTSP 2006). 

Sedangkan Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan menurut Arnie Fajar (2009 : 144) dikelompokan 

ke dalam komponen rumpun bahan pelajaran dan sub komponen 

bahan pelajaran sebagai berikut: 

ASPEK SUB ASPEK 

System 

berbangsa dan 

bernegara 

a) Persatuan bangsa dan negara 

b) Nilai dan norma (agama, kesusilaan, 

kesopanan dan hukum). 

c) Hak asasi manusia 

d) Kebutuhan hidup warganegara 

e) Kekuasaan politik 

f) Masyarakat demokratis 

g) Pancasila dan konstitusi negara 

h) Globalisasi 
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Dari pendapat mengenai ruang lingkup PKn di atas antara pendapat 

menurut Arnie Fajar dan Kurikulum KTSP 2006 tidak ada 

perbedaan pendapat, sama-sama membahas mengenai persatuan 

dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi 

manusia, kebutuhan warganegara, konstitusi negara, kekuasaan dan 

politik, Pancasila, globalisasi. 

2) Materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP smester 2 dalam silabus 

PKn SMP meliputi hal berikut ini: 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Menampilkan 

perilaku 

kemerdekaan 

mengeluarkan 

pendapat 

 

4.1 

menjelaskan 

hakekat 

kemerdekaan 

mengemukaka

n pendapat 

1. Pengertian 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

2. Perundang 

undangan yang 

mengatur 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

3. Bentuk-bentuk 

menyampaikan 

pendapat di 

muka umum 

4. Tata cara 

mengemukakan 

pendapat  

secara baik dan 

benar 

5. Akibat 

pembatasan 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

6. Konsekuensi 

kebebasan 

mengemukakan 

pendapat tanpa 

1. Menjelaskan 

pengertian 

mengemukaka

n pendapat 

2. Menyebutkan 

perundang-

undangan 

yang mengatur 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat 

3. Menjelaskan 

bentuk-bentuk 

menyampaika

n pendapat di 

muka umum 

4. Menjelaskan 

tata-tata cara 

mengemukaka

n pendapat 

secara baik 

dan benar 

5. Mengkaji 

akibat 

pembatasan 

kemerdekaan 

mengemukaka

n pendapat 
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batas 6. Mendiskripsik

an 

konsekuwensi 

kebebasan 

mengemukaka

n pendapat 

tanpa batas 

4.2 

menguraikan 

pentingnya 

kemerdekaan 

pentingnya 

mengeluarkan 

pedapat secara 

bebas dan 

bertanggung 

jawab 

1. Alasan 

mengemukaka

n pendapat 

harus 

dilandasi 

kebebasan 

yang 

bertanggung 

jawab 

2. Menjelaskan 

tujuan 

pengaturan 

kebebasan 

mengeluarkan 

pendapat di 

muka umum 

3. Tata cara 

mengemukaka

n pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung  

jawab 

4. Tata cara 

mengeluarkan 

pendapat di 

muka umum 

1. Menjelaskan 

alasan 

mengeluarka

n pendapat 

harus di 

landasi 

kebebasan 

yang 

bertanggung 

jawab 

2. Menjelaskan 

tujuan 

pengaturan 

kebebasan 

mengeluarka

n pendapat 

di muka 

umum 

3. Menjelaskan 

tata cara 

mengemuka

kan 

pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung  

jawab 

4. Menjelaskan 

tata cara 

mengeluarka

n pendapat 

di muka 

umum 

4.3 

mengaktualisa

sikan 

kemerdekaan 

mengemukaka

n pendapat 

Sikap positif 

terhadap 

penggunaan hak 

mengemukakan 

pendapat secara 

bebas dan 

1. Menunjukan 

sikap positif 

terhadap 

penggunaan 

hak 

mengeluarkan 
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secara bebas 

dan 

bertanggung 

jawab 

bertanggung 

jawab 

pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung 

jawab 

2. Menerapkan 

mengeluarkan 

pendapat di 

lingkuangan 

sekolah, 

masyarakat 

secara 

bertanggung 

jawab 

Dalam Penelitian Tindakan kelas (PTK) ini materi yang di 

ajarkan adalah Kemerdekaan Mengemukakan pendapat dengan 

Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator 

sebagai berikut: 

Standar kompetensi 

Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

1.1 Kompetensi dasar  

Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 

Indikator 

1) Menjelaskan pengartian mengemukakan pendapat 

2) Menyebutkan perundang-undangan yang mengatur kebebasan 

mengeluarkan pendapat 

3) Menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka 

umum 

4) Menjelaskan tata-tata cara mengemukakan pendapat secara 

baik dan benar 
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5) Mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan 

pendapat 

6) Mendiskripsikan konsekwensi kebebasan mengemukakan 

pendapat tanpa batas 

1.2.  Kompetensi Dasar 

Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat 

secara bebas dan bertanggung jawab 

Indikator  

1) Menjelaskan alasan mengeluarkan pendapat harus di landasi 

kebebasan yang bertanggung jawab 

2) Menjelaskan tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan 

pendapat di muka umum 

3) Menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung  jawab 

4) Menjelaskan tata cara mengeluarkan pendapat di muka umum 

3. Pembelajaran Kooperatif  

a. Metode Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin (2005 : 4), pembelajaran kooperatif merujuk 

pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama 

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, 

para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan 

dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai 
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saat itu dan mentutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

Slavin dalam Hamdani (2011 : 203) Cooperative learning merupakan 

kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. 

Metode pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang di lakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Sedangkan menurut Rusman (2011: 203), pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam 

pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu 

interaksi yang di lakukan antara guru dengan siswa, dan siswa dengan 

guru (multi way traffic communication). 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar 

dalam kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Dalam pembelajaran kooperatif kegiatan pembelajaran 

diarahkan oleh guru, adanya kerjasama diantara siswa, dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan prinsip 

dasar pokok pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Selama 

proses pembelajaran kooperatif, pembelajaran tidak harus belajar dari 
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guru kepada siswa. Siswa dapat saling belajar dengan sesama siswa 

lainnya. Pembelajaran dengan teman sebaya lebih efektif daripada 

pembelajaran oleh guru. 

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah bentuk kegiatan pembelajaran dimana 

siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja 

sama dan saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 

materi pelajaran. Siswa dibentuk berkelompok siswa dapat bekerja 

sama dan belajar dengan siswa lainnya dan keberhasilan dalam 

kelompok mereka ditentukan oleh semua anggota kelompok. 

Metode pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang di lakukan oleh siswa dalam kelompok, 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan. Terdapat 

empat hal penting dalam metode pembelajaran kooperatif, yakni: (a) 

adanya peserta didik dalam kelompok, (b) adanya aturan main (role) 

dalam kelompok, (c) adanya upaya belajar dalam kelompok, (d) 

adanya kompetensi yang harus dicapai oleh kelompok. 

Berkenaan dengan pengelompokan siswa dapat ditentukan 

berdasarkan minat dan bakat siswa, latar belakang kemampuan siswa, 

perpaduan antara minat dan bakat siswa dan latar kemampuan siswa. 

Metode pembelajaran kooperatif merupakan metode 

pembelajaran yang banyak digunakan dan menjadi perhatian serta 

dianjurkan oleh para ahli pendidikan. Hal ini dikarenakan berdasakan 
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hasil penelitian yang di lakukan oleh Slavin sebagaimana dikutip oleh 

Rusman (2011:75) dinyatakan bahwa : (a) penggunaan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus 

dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, 

dan menghargai pendapat orang lain, (b) pembelajaran kooperatif 

dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan 

masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman. 

Dengan alasan tersebut, strategi pembelajaran kooperatif diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif akan efektif digunakan sebagaimana 

diungkapkan Hamdani, (2011 : 206) apabila : (a) guru menekankan 

pentingnya usaha bersama disamping usaha secara individual, (b) guru 

menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam belajar, (c) guru ingin 

menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman sendiri, (d) guru 

menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif siswa, (e) guru 

menghendaki kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai 

permasalahan. 

Jadi pembelajaran kooperatif lebih menekankan kerjasama 

dalam sebuah kelompok yang melibatkan partisipasi siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dengan adanya 

partisipasi dari siswa diharapkan pembelajaran akan menjadi lebih 

menarik. Hal yang tidak kalah penting adalah peran guru sebagai 
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fasilitator yang bertugas mengarahkan siswa selama proses 

pembelajaran. 

b. Macam-macam Metode kooperatif 

Metode pembelajaran kooperatif dibedakan menjadi 12 macam 

metode di anatranya adalah sebagai berikut: 

1) Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe 

pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam 

satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian 

materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada 

anggota lain dalam kelompoknya 

2) Think-Pair-Share 

Metode Think Pair Share (TPS) adalah merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh 

Frannk Lyman dari university of Maryland 1989. Pada awal 

pembelajaran yaitu  “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan 

guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran 

untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka untuk memikirkan jawabanya. Selanjutnya 

“Pairing”, pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-

pasangan. Beri kesempatan kepada pasang-pasangan itu intuk 

berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makana 
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jawaban yang telah dipikirkan melalu intersubjektif dengan 

pasangannya. Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan 

hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini 

dikenal dengan “Shering”. Dalam kegiatan ini dihapkan terjadi 

tanya jawab yang mendorong pengontruksian pengetahuan secara 

intergratif. Peserta didik dapat menemukan setruktur dari 

pengetahuan yang di pelajarinya  

3) Numbered Heads Together 

Number Heads Together adalah suatu metode pembelajaran yang 

lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, 

mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Spencer Kagan 

memperkenalkan metode ini pada tahun 1992. Metode 

pembelajaran ini biasanya diawali dengan membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok 

sengaja diberi nomor untuk memudahkan kinerja kerja kelompok, 

mengubah posisi kelompok, menyusun materi, 

mempresentasikan, dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. 

4) Group Investigation 

Metode Group investigation adalah strategi belajar kooperatif 

yeng menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan 

investigasi terhadap suatu topik. Dari pernyataan tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa metode GI mempunyai fokus utama untuk 

melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek khusus. 

5) Two Stray Two Stray 

Metode two stay two stray (dua tinggal dua tamu) adalah salah 

satu metode pembelajaran kooperatif yang memberikan 

kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi 

kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan 

belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan 

individu. 

6) Make a Match 

Make a Match) adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan 

didalam kelas sambil bermain dengan teman, pada suasana yang 

menyenangkan tetapi mengenai sasaran. Hal ini dikarenakan 

siswa berkompetisi untuk lebih cepat menemukan pasangan dari 

kartu soal atau jawaban yang dibawa (Suherman, 2008) 

7) Lestening Team 

Pengertian operasional dari metode listening team adalah suatu 

usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu 

konsep atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses 

kegiatan atau latihan yang melibatkan indra pendengaran. 

Penggunaan metode listening team dalam pembelajaran yang 

lebih menekankan pada pengoptimalan indra pendengaran siswa 

(di samping indra lainnya), diharapkan secara tepat dapat 
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mendorong siswa agar tetap fokus dan siap siaga selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

8) Inside-Outside Cirle 

Metode Pembelajaran IOC (Inside Outside Circle) adalah motode 

pembelajaran dengan sistim lingkaran kecil dan lingkaran besar  

di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang 

bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan 

teratur. 

9) Bamboo Dancing 

Metode bamboo dancing adalah merupakan metode yang sangat 

baik digunakan untuk mengajarkan berkaitan informasi -

 informasi awal guna mempelajari materi selanjutnya. Dengan 

menggunakan metode bamboo dancing diharapkan terjadi 

pemerataan informasi atau topik yang  diketahui oleh siswa. 

Metode bamboo dancing tentunya sangat bermanfaat guna 

pembelajaran di kelas agar lebih variatif sehingga tidak 

membosankan siswa. 

10) Point-Counter-Poin 

Metode pembelajaran point-counter-point adalah metode yang 

dipergunakan untuk mendorong peserta didik berpikir dalam 

berbagai perspektif. Jika metode pembelajaran ini dikembangkan 

maka yang harus diperhatikan adalah materi pembelajaran. Di 

dalam bahan pelajaran harus terdapat isu-isu kontroversi. 
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11) The Power of Two 

Metode  The Power of Two adalah belajar dalam kelompok kecil 

dengan menumbuhkan kerja sama secara maksimal melelui 

pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di 

dalamnya untuk mencapai kompetensi dasar. 

12) Listening Team 

Pengertian operasional dari Listening Team adalah suatu usaha 

untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep 

atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan 

atau latihan yang melibatkan indra pendengaran. 

Penggunaan Listening Team dalam pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pengoptimalan indra pendengaran siswa (di 

samping indra lainnya), diharapkan secara tepat dapat mendorong 

siswa agar tetap fokus dan siap. 

Dari berbagai macam metode pembelajaran kooperatif diatas 

maka dipilih salah satu metode yaitu metode pembelajaran Think Pair 

Share karena metode ini sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

yaitu menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

c. Metode Think Pair Share 

1) Hakekat metode 

Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu, kata mengajar sendiri berarti memberi 

pelajaran (Pupuh Faturrohaman, 2007 : 55). 
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Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, metode adalah cara yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan strategi  (Wina Sanjaya, 2008 : 126). 

Jadi menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode adalah cara atau prosedur yang di gunakan oleh guru/ 

siswa dalam mengolah informasi berupa fakta, data, dan konsep pada 

proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi, untuk 

mencapai sebuah tujuaan tertentu dalam proses pembelajaran. 

2) Hakekat metode Think Pair Share (TPS) 

Metode yang sederhana, namun sangat bermanfaat ini 

dikembangkan pertama kali oleh Frannk Lyman dari university of 

Maryland 1989. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk duduk 

berpasang dan kemudian guru mengajukan satu pertanyaan/ masalah 

kepada mereka. Setiap siswa diminta untuk berfikir sendiri-sendiri 

terlebih dahulu tentang jawaban atas pertanyaan itu, kemudian 

mendiskusikan hasil pemikiranya dengan pasangan disebelahnya 

untuk memperoleh satu konsensus yang sekiranya dapat mewakili 

jawaban mereka. Setelah itu, guru meminta satiap pasangan untuk 

menshere, menjelaskan, atau menjabarkan hasil konsensus atau 

jawaban yang telah mereka sepakati pada siswa-siswa yang lain 

diruang kelas (Miftahul Huda, 2012 : 132) 

Sedangkan menurut Agus Suprijono (2011:91)  berpendapat 

bahwa metode pembelajaran Think Pair Share langkah yang pertama 
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yaitu  “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan 

pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka untuk 

memikirkan jawabanya. Selanjutnya “Pairing”, pada tahap ini guru 

meminta peserta didik berpasang-pasangan (berkelompok). Beri 

kesempatan kepada pasang-pasangan (berkelompok) itu untuk 

berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna 

jawaban yang telah dipikirkan melalu inter subjektif dengan 

pasangannya. Hasil diskusi inter subjektif di tiap-tiap pasangan 

hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini 

dikenal dengan “Shering”. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi 

tanya jawab yang mendorong pengkonstruksian pengetahuan secara 

intergratif. Peserta didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan 

yang dipelajarinya  

Think-Pair-Share adalah salah satu metode pembelajaran yang 

memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja 

sama dengan orang lain. Keunggulan metode ini adalah optimalisasi 

partisipasi siswa (Anita Lie, 2004 : 57) 

Metode Think pair share menurut Sholeh Hamid (2011 : 225) 

adalah metode yang sangat menarik dan menantang, karena dalam 

metode ini ada pendalaman materi yang akan membuat siswa mampu 

menguasai atau mendalami sebuah materi yang dibahas dengan lebih 

baik. 
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Jadi menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode Think Pair Share adalah metode yang memberikan 

kesempatan siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan 

siswa lain dan meningkatkan partisipasi siswa serta dapat 

meningkatkan hasil belajar  karena pembelajaran ini menekankan 

kerja antara siswa, sehingga lebih unggul dibandingkan pembelajaran 

ceramah yang menggunakan metode hafalan dasar 

3) Langkah-Langkah Metode Think Pair Share (TPS) 

Langkah-langkah metode Think Pair Share menrut pendapat 

Jamal Ma’mur Asmani (2012 : 45) adalah sebagai berikut: 

a) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin di 

capai  

b) Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disamapaikan oleh guru 

c) Siswa diminta berpasangan dengan temannya  untuk mengutarakan 

hasil pemikiranya masing-masing 

d) Guru memimpin sidang pleno kecil untuk berdiskusi. Tiap 

kelompok mengemukakan hasil diskusinya 

e) Berawal dari kegiatan tersebut, guru kemudian mengarahkan 

pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang 

belum diungkapkan oleh para siswa 

f) Guru memberikan kesimpulan pada materi yang baru saja dipelajari 

bersama 
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g) Guru menutup pembelajaran 

Sedangkan langkah-langkah penerapan metode Think Pair 

Share menurut Sholeh Hamid (2011 : 225) adalah sebagai berikut: 

a) Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin di 

capai 

b) Siswa diminta untuk berpikir tentang materi / permasalahan yang di 

sampaikan guru 

c) Siswa diminta barpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 

berpasangan) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing 

d) Guru memimpin sidang pleno kecil untuk berdiskusi, lalu tiap 

kelompok mengemukakan hasil diskusinya 

e) Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan 

pada pokok permasalahan dan menambah meteri yang belum di 

ungkapkan oleh para siswa 

f) Guru memberi kesimpulan 

g) Penutup  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat dirumuskan 

sintak metode pembelajaran Think Pair Share  

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 1  

Pendahuluan 

1. Guru menjelaskan aturan main dan 

batasan waktu untuk tiap kegiatan, 

memotivasi siswa terlibat pada aktifitas 

pemecahan masalah 

2. Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

di capai oleh siswa 

Tahap 2 

Think 

1. Guru menggali pengetahuan awal siswa  

2. Guru memberikan tugas kepada siswa 

3. Siswa mengerjakan secara individu 
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Tahap 3 

Pair  

1. Siswa dibentuk kelompok dengan 

temanya 

2. Siswa berdiskusi dengan pasangannya/ 

kelompok mengenai jawaban tugas yang 

telah di kerjakan 

Tahap 4 

Share  

Pasangan siswa di panggil secara acak 

untuk berbagi pendapat kepada seluruh 

siswa di kelas dengan dipandu oleh guru 

Tahap 5 

Penutup  

1. Guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

2. Guru memberikan pos tes untuk 

memberikan penilaian. 

4) Keunggulan Metode Think Pair Share (TPS) 

Menurut Muslimin Ibrahim (2000 : 6) metode Think-Pair-Share 

mempunyai keunggulan antara lain : 

a) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan metode 

pembelajaran TPS menuntut siswa menggunakan waktunya untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh 

guru di awal pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu 

memahami materi dengan baik sebelum guru menyampaikannya 

pada pertemuan selanjutnya. 

b) Memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan oleh guru pada 

setiap pertemuan selain untuk melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa dapat selalu 

berusaha hadir pada setiap pertemuan. Sebab bagi siswa yang 

sekali tidak hadir maka siswa tersebut tidak mengerjakan tugas dan 

hal ini akan mempengaruhi hasil belajar mereka. 

c) Angka putus sekolah berkurang. Metode pembelajaran TPS 

diharapkan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga 
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hasil belajar siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran dengan 

metode konvensional. 

d) Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, 

kencenderungan siswa merasa malas karena proses belajar di kelas 

hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru dan menjawab 

semua yang ditanyakan oleh guru. Dengan melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses belajar mengajar, metode pembelajaran TPS 

akan lebih menarik dan tidak monoton dibandingkan metode 

konvensional. 

e) Penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam metode 

pembelajaran konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas 

hanyalah siswa tertentu yang benar-benar rajin dan cepat dalam 

menerima materi yang disampaikan oleh guru sedangkan siswa lain 

hanyalah “pendengar” materi yang disampaikan oleh guru. Dengan 

pembelajaran TPS hal ini dapat diminimalisir sebab semua siswa 

akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

f) Hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam PBM adalah hasil 

belajar yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran TPS 

perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi secara 

bertahap, sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang diperoleh 

siswa dapat lebih optimal.  

g) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem 

kerjasama yang diterapkan dalam metode pembelajaran TPS 
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menuntut siswa untuk dapat bekerja sama dalam tim, sehingga 

siswa dituntut untuk dapat belajar berempati, menerima pendapat 

orang lain atau mengakui secara sportif jika pendapatnya tidak 

diterima. 

5) Kelemahan Metode Think Pair Share (TPS) 

Adapun kelemahan metode pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share menurut Hartina (2008: 12) adalah sangat sulit diterapkan 

di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu 

yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak. 

Sedangkan menurut Lie (2005: 46), kekurangan dari kelompok 

berpasangan  adalah: 1) banyak kelompok yang melapor dan perlu 

dimonitor, 2) lebih sedikit ide yang muncul, dan 3) tidak ada 

penengah jika terjadi perselisihan dalam kelompok. 

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat dirumuskan tentang 

kelemahan dalam metode Think Pair Share sebagai berikut 

a) Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas  

b) Membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas  

c) Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita 

waktu pengajaran yang berharga. Untuk itu guru harus dapat 

membuat perencanaan yang seksama sehingga dapat 

meminimalkan jumlah waktu yang terbuang  

d) Metode pembelajaran Think-Pair-Share belum banyak diterapkan 

di sekolah  
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e) Mengubah kebiasaan siswa belajar dari yang dengan cara 

mendengarkan ceramah diganti dengan belajar berfikir 

memecahkan masalah secara kelompok, hal ini merupakan 

kesulitan sendiri bagi siswa  

B. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Penelitian Defi Arfina (2012:V) yang berjudul “Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran PKn Melalui 

Metode Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Beserta Pemberian 

Reward Bagi Siswa Kelas VIII A SMP Islam Sudirman Ambarawa Semester 

II Tahun Ajaran 2011/2012”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) 

Penerapan  pembelajaran kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pelajaran PKn yaitu pada Pra Siklus 7,84%, Siklus I 

67,88%, pada Siklus II 75,68% dari jumlah siswa 34 siswa. 2). Hasil belajar 

siswa meningkat ditunjukan dengan peningkatan rata-rata siswa pada Pra 

siklus (56,6) atau 38% siswa tuntas, Siklus I rata-rata (70,85) atau 73% dan 

pada Siklus II rata-rata meningkat menjadi (75,29) atau 94%. Berdasarkan 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang menggunakan metode pembelajaran kooperatiftipe 

Think Pair Share lebih memungkinkan untuk meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa bila dibandingkan dengan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. 

Aswita Ambarwati (2012: xi) yang berjudul” Upaya meningkatkan hasil 

belajar PKn melalui metode pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) mata 
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pelajaran PKn materi makna kedaulatan rakyat pada siswa kelas VIIIa SMP 

Muhammmadiyah 3 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012.” hasil 

penelitian ini menyimpulkan bawa dalam pelaksanaan metode pembelajaran 

Think-Pair-Share ini, aktivitas siswa mengalami peningkatan yaitu dari siklus 

I 71,04% dengan kategori cukup meningkat menjadi 82,7% pada siklus II, 

dengan kategori baik, sedangkan aktivitas guru menjadi meningkat yaitu 

siklus I 70,83% dengan kategori cukup meningkat menjadi 80,25% dengan 

kategori baik pada Siklus II dan nilai hasil belajar siswa siklus I dengan nialai 

rata-rata 73,66% dengan kategori cukup, meningkat menjadi 85,33 % dengan 

kategori baik pada siklus II. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian upaya meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII D di SMP Negeri 1 Japah Kecamatan 

Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 dijelaskan 

dalam sekema sebagai berikut: 

 

KONDISI 

AWAL 

TINDAKAN 

Perbaikan 

KONDISI 

AKHIR 

Pembelajaran PKn 

dengan metode 

ceramah 

Pembelajaran PKn 

menggunakan 

metode 

pembelajaran TPS 

Diharapkan hasil belajar PKn siswa kelas VII D SMP Negeri 

1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013 meningkat (mencapai KKM ≥72) 

dengan menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share  

Hasil belajar PKn masih 
rendah (sabagian  besar 

belum mencapai KKM 

≥72 ) 

Siklus I 

Menggunakan metode 

pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) dengan 

tindakan perbaikan tiap 

tatap muka 

Siklus II 

Menggunakan metode 

pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) dengan 

tindakan perbaikan 

lanjutan tiap tatap muka 
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Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran 

yang mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat 

menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami, 

menyadari, dan mampu menggunakan hak serta menjalankan kewajibannya 

dengan cara bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PKn guru 

menggunakan metode konvensional (ceramah) yang berdampak negatif 

terhadap hasil belajar siswa di kelas. Hasil belajar siswa rendah karena 

sebagian besar siswa pasif dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, 

metode yang dipilih oleh guru dalam mengajar seharusnya tidak hanya fokus 

pada aspek pengetahuan saja, akan tetapi harus dapat mencankup dua ranah 

yaitu aspek kognitif, dan afektif. 

Materi PKn selama ini terkesan abstrak karena hanya bersifat teoritis  

sehingga siswa sulit memahami materi pelajaran. Siswa jenuh mengingat 

materi hafalan yang hanya diajarkan tanpa menggunakan metode yang 

menyenangkan. Pembelajaran cenderung tidak menarik karena kebanyakan 

belum mengoptimalkan kedua belah otak, yaitu otak kanan dan kiri. 

Kemampuan dan kreatifitas guru dalam menggunakan dan memilih metode 

secara tepat dalam pembelajaran pun masih rendah. Hal ini sering 

menyebabkan siswa kehilangan semangat untuk belajar, sehingga siswa pasif 

dalam pembelajaran. Padahal keaktifan siswa sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar. 

Permasalahan di atas harus dapat diselesaikan dengan mencari jalan 

keluar yang tepat atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan. Salah 
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satunya adalah dengan menggunakan metode atau metode pembelajaran yang 

efektif yang sesuai materi pelajaran dan perkembangan peserta didik, yaitu 

salah satunya menggunakan metode Think Pair Share (TPS). Penggunaan 

metode Think Pair Share (TPS) lebih menekankan pada daya tangkap dan  

ingatan siswa. 

Proses pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa 

bersemangat dalam belajar, dan berdampak pada hasil belajar siswa pada 

materi mata pelajaran PKn akan meningkat. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan kajian pustaka, 

serta kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut : “Melalui penggunaan metode Think Pair 

Share (TPS) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa 

kelas VII D SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 


