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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Mata Pelajaran PKn 

2.1.1.1 Hakikat PKn 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang 

pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Mata pelajaran 

PKn merupakan bagian integral dari muatan kurikulum yang memikul tanggung 

jawab untuk mewujudkan salah satu aspek yang berkaitan dengan kepribadian.  

Dalam Lampiran UU No 22 Tahun 2006 menyembutkan bahwa Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Samsuri 

(2011:18),  menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya 

pendagogis pembentukan watak warga negara yang baik, yakni memiliki 

penalaran moral untuk bertindak atau tidak bertindak dalam urusan publik 

maupun privat. 

Perlu dijelaskan bahwa dalam pembelajaran PKn yang menjadi taget yaitu 

terintegrasinya ketiga aspek pendidikan yaitu aspek pemahaman (teoritik),  sikap 

dan tingkah laku (praktik). Atas pemahaman yang benar diharapkan suatu materi 

pembelajaran (nilai-nilai) maka diharapkan diwujudkan dalam sikap dan perilaku 

sesuai warga negara yang baik atau berbudi  pekerti luhur. Sikap sebenarnya 

merupakan hasil belajar yang merupakan kecenderungan bertindak atas 

pemahaman suatu objek tertentu yang berada dalam hati seseorang. Sedangkan 

perilaku adalah suatu tindakan atau perbuatan sebagai cerminan dari sikapnya. 

Sikap merupakan hasil belajar yang berupa kecenderungan bertindak terhadap 

sesuatu objek sosial yang terbentuk berdasarkan pengetahuan. Melalui sikap akan 

menumbuhkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau bahkan 

bertentangan dengan nilai-nilai yang dipelajari. 
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Dalam penjelasan pasal 37 UUSPN no 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan kata 

lain, PKn yang diselenggarakan dengan baik akan menumbuhkan sikap mental 

yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab pada peserta didik dengan perilaku yang: 

(1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati falsafah 

bangsa, (2) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan 

benegara, (3) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban 

sebagai warganegara, (4) bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela 

negara, dan  (5) aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan  teknologi serta seni 

untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa target dari mata pelajaran 

PKn adalah melahirkan warga negara yang baik atau sering disebut warga negara 

yang Pancasilais yang dapat diandalkan dalam bela negara dan menjaga keutuhan 

NKRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 1 Struktur Keilmuan PKn 

      (Mawardi, 2011:13) 
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2.1.1.2 Tujuan PKn 

Dalam  standar  isi  untuk pendidikan dasar dan menengah, tujuan mata 

pelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi kompetensi sebagai berikut: 

a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi ilmu 

kewarganegaraan. b) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk  diri berdasarkan 

pada karakter-karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya. d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa laindalam 

percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

2.1.1.3 Ruang Lingkup PKn 

Menurut Mawardi dan Sulasmono (2011: 23-25), ruang lingkup 

peendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a) Persatuan 

dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalamm perbedaan, cinta lingkungan, 

kebanggaan sebagai bangsa indonesia, Sumpah pemuda, Keutuhan 

negaraKesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap 

posit terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, Kemerdekaan dan Jaminan 

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

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

peraturan Daerah, Norma-norrma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional. c) Hak 

asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota 

masyarakat,Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, Penghormatan 

dan perlindungan HAM. d) Kebutuhan Warga  Negara meliputi: Hidup gotong 

royong, Hargadiri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, 

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi 

diri, Persamaan kedudukan warga negara. e) Konstitusi Negara meliputi: 

Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yag 

pernah digunakan di indonesia, Hubungan dasar negara dengankonstitusi. f) 
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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 demokrasi. g) Pancasila meliputi: Kedudukan pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan pancasila sebagai dasar 

negara, Pengamalan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. h) Globalisasimeliputi: Globalisasi dilingkungannya, 

Politik luar negri indonesia di era globalisasi, Hubungan Internasional dan 

organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. 

 

2.1.2 Model Pembelajaran CTL  

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran CTL 

Menurut Johnson (2006:65), CTL adalah sebuah sistem yang menyeluruh. 

CTL terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung, jika bagian-bagian ini 

terjalin satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang 

diberikan bagian-bagianya secara terpisah. Sedangkan menurut Sanjaya 

(2006:255), CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dan 

menurut Suprijono (2009:79), CTL merupakan konsep yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CTL merupakan 

suatu strategi pembelajaran yang menghubungkan apa yang dipelajari dengan 

situasi kehidupan nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual menurut Suprijono (2009:80), sebagai 

berikut:  

1. Saling ketergantungan 

Prinsip saling ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merumuskan 

suatu sistem. Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan 

berbagai komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling 

mempengaruhi secara fungsional. 

2. Diferenisasi 

Diferenisasi merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam dari realitas 

kehidupan di sekitar peserta didik. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis 

peserta didik untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang 

beraneka ragam tersebut. 

3. Pengaturan diri 

 Mendorong pentingnya peserta didik mengeluarkan seluruh potensi yang 

dimilikinya.  

 

2.1.2.2 Komponen Pembelajaran CTL  

Menurut Johnson (2006:65), CTL mencakup delapan komponen, yaitu: (1) 

Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, (2) Melakukan pekerjaan yang 

berarti, (3) Melakukn pembelajaran yang diatur sendiri, (4) Bekerja sama, (5) 

Berpikir kritis dan kreatif, (6) Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, 

(7) Mencapai standar yang tinggi, (8) Menggunakan penilaian yang autentik. 

Sedangkan Menurut Sanjaya (2006:264-268), CTL melibatkan tujuh komponen 

pembelajaran, yaitu: (1) Konstruktivisme, (2) Inkuiri, (3) Bertanya, (4) 

Masyarakat belajar, (5) Pemodelan, (6) Refleksi, dan (7) dan Penilaian 

sebenarnya”.  

 

2.1.2.3 Langkah-langkah Pengembangan dalam Pembelajaran CTL  

CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, 

dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL dalam kelas cukup 

mudah. Menurut Rusman (2012:192), Pada intinya pengembangan setiap 
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komponen CTL dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih 

bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru yang akan 

dimilikinya. 

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang 

diajarkan. 

3. Mengembangkan sikap ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-

pertanyaan. 

4. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok 

berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, 

model, bahkan media yang sebenarnya. 

6. membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

7. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang 

sebenarnya pada setiap siswa. 

 

2.1.2.4  Sintak Pembelajaran CTL Berbantuan Media Flip chart 

Sintak Langkah-langkah yang dilakukan Guru 

Ceramah sebentar dengan 

berbantuan media flip chart 

Guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan ceramah, 

dalam ceramah guru juga menggunakan media flip chart.  

Membagi kelompok  Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

Mengamati/ observasi dan 

diskusi 

Guru meminta siswa untuk melakukan observasi dan 

pengamatan tempat-tempat di sekitar sekolah dan mencatat 

benda atau barang yang mereka lihat, Setelah selesai observasi 

guru meminta tiap kelompok untuk mendata barang/ benda yang 

mereka observasi dan meminta mereka mendiskusikan pengaruh 

positif dan pengaruh negatif barang tersebut. 

Memunculkan contoh-

contoh menggunakan media 

flip chart 

Guru menunjukkan contoh-contoh barang pengaruh globalisasi 

dengan menggunakan flip chart. 

Mengkomunikasikan 

(presentasi) 

Guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja mereka didepan kelas. 

Refleksi Guru tanya jawab kepada siswa 

Guru mendorong siswa untuk berbicara/ mengatakan/ 

menuliskan apa yang telah dipelajari. 

Penilaian (Penilaian Proses) Melakukan penilaian secara sesungguhnya. 
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2.1.3 Diskusi Kelompok 

2.1.3.1 Pengertian Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

dalam bimbingan. Kegiatan diskusi kelompok merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu individu. Kegiatan diskusi kelompok 

ini dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan permasalahan seorang 

individu. 

Moh. Surya (1975: 10), mendefikisikan bahwa diskusi kelompok adalah 

suatu proses bimbingan dimana murid-murid dalam memecahkan masalah 

bersama. Dalam diskusi ini terutama tanggung jawab dan harga dirii. Sedangkan 

Moh. Uzer Usman (2005:94), menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan 

suatu prosesyang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap 

muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi. pengampilan 

kesimpulan atau pemecahan masalah. 

Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa diskusi kelompok 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa peserta didik yang saling 

berinteraksi untuk pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah di bawah 

bimbingan guru. 

 

2.1.3.2 Kekurangan dan Kelebihan Diskusi Kelompok 

Metode diskusi memiliki kelebihan, yaitu: dapat mendorong partisipasi 

peserta didik secara aktif, menimbulkan kreatifitas peserta didik, menimbulkan 

kemampuan berpikir kritis dan partisipasi demokratis, melatih kestabilan emosi, 

dan melatih peserta didik untuk mengambil keputusan yang lebih baik. 

Kelemahan metode diskusi, yaitu: sulit menemukan topik masalah yang 

sesuai, memerlukan waktu yang tidak terbatas, dalamm diskusi yang tidak fokus 

dan mengambang, seringkali pembicaraan didominasi oleh peserta didik. Peserta 

didik yang biasanya aktif, membutuhkan tempat yang fleksibel, kadang tidak 

membuat penyelesaian secara tuntas, perbedaan pendapat dapat mengundang 

reaksi di luar kelas (Sumber: Pengembangan Pendidikan IPS SD, Salatiga 2010). 
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2.1.3.3 Langkah-langkah Diskusi Kelompok 

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan metode diskusi kelompok 

adalah sebagai berikut (Nurlaili, 2009): 

Persiapan 

1. Menentukan topik yang akan didiskusikan. 

2. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. 

3. Merumuskan masalah yang akan didiskusikan. 

4. Menentukan waktu dan pengaturan kelompok diskusi. 

Pelaksanaan 

1. Membuat struktur kelompok (pimpinan, sekretaris, anggota). 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran khusus. 

3. Membagi-bagi tugas, dan memberikan pengarahan diskusi. 

4. Memberikan rangsangan dan membantu siswa untuk berpartisipasi. 

5. Mencatat ide dan saran-saran yang penting. 

6. Kelompok-kelompok membuat hasil diskusinya dan disampaikan dalam 

diskusi antar kelompok. 

7. Hasil diskusi antar kelompok dilaporkan kepada guru /fasilitator dalam bentuk 

tertulis. 

 

2.1.3.4 Sintak Metode Diskusi Kelompok  Berbantuan Media Flip Chart 

Sintak Langkah-langkah yang dilakukan Guru 

Menjelaskan Materi yang akan 

dipelajari dengan media flip 

chart  

Guru menjelaskan materi terlebih dahulu kepada 

siswa, dalam menjelaskan guru menggunakan 

media flip chart. 

Membuat kelompok Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

Membagi tugas tiap kelompok 

untuk diskusi 

Guru memberikan lembar kegiatan kepada setiap 

kelompok, disitu berisi tugas apa yang harus 

dilakukan tiap kelompok. 

Diskusi Guru meminta siswa untuk berdiskusi. 

Presentasi Setelah selesai diskusi guru meminta tiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya didepan 

kelas. 

Mengumpulkan hasil diskusi Setelah semua kelompok selesai diskusi, semua 

hasil dari tiap kelompok dikumpulkan. 

Memberikan penguatan kembali 

materi yang dipelajari dengan 

menggunakan media  flip chart 

Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan 

lagi pembelajaran secara sekilas dengan 

menggunakan media flip chart. 
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2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media  

Menurut Sadiman, dkk (2008: 6), Media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. medȏë adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Sedangkan menurut Arsyad (2011:3), kata media berasal dari 

bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, ‟perantara‟ atau 

„pengantar‟. Sementara itu Uno dan Lamatenggo (2011:121), menyatakan media 

berasal dari bahasa Latin yag mempunyai arti antara. Makna tersebut dapat 

diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa suatu 

informasi dari suatu sumber kepada penerima. Dan menurut Heinich, dkk (1993) 

dalam buku Sri Anitah W, dkk (2010 :6.3), media merupakan saluran komunikasi. 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari “medium” 

yang secara harfiah berarti “perantara”,yaitu perantara sumber pesan  (a source) 

dengan penerima pesan (a receiver). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

perantara atau pengantar pesan yang digunakan untuk membawa informasi dari 

suatu sumber kepada penerima. 

 

2.1.4.2 Karakteristik Media 

Media memiliki karakteristik tertentu, karakteristik media sebagaimana 

dikemukakan oleh kemp (1975) merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan 

situasi belajar tertentu. Dia mengatakan “The question of what media attributes 

are necessary for a given learning situation becomes the basis for media 

selection.” Jadi klasifbikasi media, karakteristik media dan pemeliharaan media 

merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam penentuan strategi 

pembelajaran. 

Media memiliki karakteristik tertentu, beberapa jenis media yang lazim 

dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia, yaitu.  

(Sadiman, dkk,  2008: 28). 
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1. Media Grafis 

Media grafis termasuk media fisual. media grafis berfungsi untuk menyalurkan 

pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indra 

penglihatan. Pesan yang akan disampaikan ditungkan ke dala simbnol-simbol 

komunikasi sosial. 

2. Media Audio 

Media audio berkaitan dengan indra penglihatan. pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-

kata/ bahasa lisan) maupun non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat 

kita kelompokkan dalam media audio, antara lain radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai persamaan dengan 

media grafik dalam arti menyajikan rangsangan-angsangan visual. Selain itu 

bahan-bahan grafis banyak sekali dipakai dalam media proyeksi diam. 

Perbedaan yang jelas diantara mereka adalah pada media grafis dapat secara 

langsung berinteraksi dengan  pesan media yang bersangkutan pada media 

proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat 

dilihat oleh sasaran terlebih dahulu. Adakalanya media jenis ini disertai 

rekaman audio, tapi adapula yang hanya visual saja. 

 

2.1.4.3 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran tentunya memiliki 

fungsi dan manfaat. Salah satu fungsi utama media pembelajaran menurut Arsyad 

(2011:15), adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Levie & 

Lentz dalam Arsyad (2011:16-17), mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu sebagai berikut. 

a. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan maksud visual yang ditampilkan atau menyertai 

teksmateri pelajaran. 
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b. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dalam tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. gambar atau 

lambang dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi 

yang menyangkut masalah sosial atau ras. 

c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

bahwa lambang visual atau gambar memeperlanccar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi kompensantoris media pembelajaran terlihat dari  hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain. 

media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang 

lemah dan lamban menerriama dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

 

Media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2011:19-

20), dapat memahami tingkat fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu 

memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi dan memberi intruksi. 

Sudjana & Riva‟i dalam Arsyad (2011:24-25), mengemukakan manfaat 

media pembelajaran siswa dalam proses belajar siswa, yaitu. 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar; 

b. Bahan belajar akan lebih jelas makanya sehingga dapat lebih dipahami 

olehsiswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran; 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setia 

jam pelajaran; 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Yunus dalam bukunya 

Attarbiyatuwatta‟lim yang dikutip oleh Arsyad (2011:16) yaitu. 

bahwasannya media pembelajaran yang paling besar pengaruhnya bagi 

indera dan lebih dapat menjamin pemahaman ... orang yang mendengarkan 

saja tidaklah sama tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang 

dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat, dan 

mendengarnya. 
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Dari berbagai pendapat para  ahli mengenai manfaat media pendidikan 

atau pembelajaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa  media bermanfaat 

sebagai jembatan yang menghubungkan antara guru dan siswa, dengan begitu 

materi pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswa sehingga dapat dipahami 

dengan baik  oleh siswa sehingga dapat terjadi perubahan tingkah laku pada diri 

siswa. juga memperlancar komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, bagi guru 

media merupaka alat bantu untuk menjelaskan materi pembelajaran yang 

terkadang sulit untuk dijelaskan, sedangkan bagi siswa kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan dan lebih memahami apa yang dijelaskan oleh guru 

sehingga ada persamaan presepsi tentang materi pelajaran menjadi lebih 

memahami apa yang dijelaskan oleh guru sehingga ada persamaan presepsi  

tentang materi pelajaran serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar siswa. 

Dengan media pembelajaran ini minat belajar siswa dapat lebih meningkat, 

sehingga pemahaman siswa dalam belajar bukan tidak mungkin dapat lebih 

meningkat. 

2.1.4.4 Media Flip chart 

Flip chart termasuk media grafis. Flip chart adalah lembaran kertas 

berbentuk album kalender yang berukuran agak besar sebagai flipbook,yang 

disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Indriana (2011:66). 

Lembaran kertas pada flip chart dapat dijadikan sebagai media pengajaran dan 

pembelajaran, dan mungkin bisa dianggap sebagai pengganti papan tulis atau 

whiteboard jika proses pengajarannya berada diruang kelas. 

 

Gambar 2. Media Flip chart 
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Media Flip chart hanya bisa digunakan untuk kelompok siswa  yang berisi 

sekitar 30 orang. media ini sangat mudah dan efisien dibuat dan digunakan. Media 

flip chart bisa diisi pesan dalam bentuk huruf, gambar, diagram, dan angka. 

Seddangkan penyajiannya harus disesuaikan dengan jumlah dan jarak maksimum 

siswa yang melihat flip chart tersebut. 

Kelebihan flip chart  menurut Indriana (2011:68), adalah. 

1. Mammpu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis. 

2. Dapat digunakan di dalam ruangan atau luar ruangan. 

3. Bahan dan cara pembuatannya relatif murah dan mudah. 

4. Mudah dibawa ke mana-mana. 

5. Mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa karena dimanapun bisa 

digunakan sehingga siswa tetap bisa belajar. 

Menurut Indriana (2011:69), Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan media flip chart adalah sebagai 

berikut. 

a. Persiapkan diri, dalam hal ini guru perlu menguasai bahan pelajaran 

dengan baik, memiliki ketrampilan untuk menggunakan media flip 

chart. 

b. Penempatan yang tepat. Perhatikan posisi penampilan, atau sedemikian 

rupa sehingga dapat dilihat dengan baik oleh semua siswa yang ada di 

dalam ruangan kelas tersebut. Untuk memastikan bahwa posisi sudah 

tepat perlu menanyakannya pada siswa apakah terlihat dengan baik atau 

belum. 

c. Pengaturan siswa. Untuk hasil yang baik perlu pengaturan siswa. Siswa 

dibentuk menjadi setengah lingkaran, perhatikan juga siswa dengan 

bbaik agar memperoleh pandangan yang baik. 

d. Perkenalkan pokok materi. Materi yang disajikan terlebih dahulu 

diperkenalkan kepada siswa pada saat awal membuka pelajaran, cara 

yangdapat dilakukan misalnya dengan bercerita, atau mengkaitkan 

materi yang akan disampaikan. 

e. Menyajikan gambar setelah masuk pada materi, mulailah 

memperlihatkan lembaran-lembaran flip chart dan berikan keterangan-

keterangan yang cukup. 

f. Beri kesempatan siswa untuk bertanya. Guru memberikan stimulus agar 

siswa mau bertanya, mintalah klarifikasi apakah materi yang 

disampaikan jelas dipahami atau masih kurang jelas. 

g. Menyimpulkan materi. Seperti umumnya kegiatan pembelajaran 

diakhiri dengan kesimpulan. keimpulan yang dihasilkan tidak darus dari 

guru namun justru siswalah yang harus menyimpulkan materi yang 
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diperkuat oleh guru. Dalam menyimpulkan ini dirasa perlu maka siswa 

atau guru kembali membuka flip chart yang dianggap penting. 

 

2.1.5 Hasil Belajar  

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:2), Belajar ialah 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 menurut Sri Anitah dkk (2010:2.3), belajar adalah 

menambah dan mengumpulkan pengetahuan, penguasaan pengetahuan sebanyak-

banyaknya untuk menjadi cerdas atau membentuk intelektual, sedangkan sikap 

dan ketrampilan diabaikan. Sementara itu menurut Suprijono (2009:3), Belajar 

dalam idealisme berarti kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke perkembangan 

pribadi seutuhnya. Dan menurut Reber dalam Suprijono (2009:3), belajar adalah 

the process of acquiring knowledge. Belajar adalah proses mendapatkan 

pengetahuan. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dijelaskan di atas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas atau usaha yang 

menyebabkan perubahan tingkah laku berdasarkan interaksi  dengan 

lingkungannya, misalnya dalam hal sikap, tingkah laku, pengetahuan, 

pengalaman, ketrampilan, dan lain-lain sebagai akibat dari adanya interaksi 

dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar, apabila 

seseorang tidak mengalami perubahan tingkah laku, sebenarnya orang itu belum 

mengalami proses belajar. 

Menurut  Dimyati dan Mudjiono (2006:3), hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.  Dari sisi guru, tindakan 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan puncak proses belajar. Sedangkan menurut Sudjana (2011:3), hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognnitif, 

afektif, dan psikomotoris. Dan menurut Suprijono (2009:5), hasil belajar adalah 
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pola-pola perbuatan, nilai-nlai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

ketrampilan. 

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku setelah 

melakukan pembelajaran, perubahan tingkah laku dari yang belum bisa menjadi 

bisa, dari yang belum tau menjadi tau. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga macam 

hasil belajar, yakni (a) ketrampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil 

belajar, yakni (a) informasi ferbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi 

kognitif, (d) sikap, dan (e) ketrampilan motoris. Sudjana (2011:22). 

2.1.4.2 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Menurut Bloom dalam Winkel (2004:273-274), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan  psikomotorik, penjelasannya sebagai berikut: 

Domain kognitif menurut Bloom dalam Winkel (2004:273). 

a. Pengetahuan (knowledge): kemampuan seseorang untuk mengingat kembali 

atau mengenali kembali tentang nama-nama, struktur, bentuk, dan sebagainya. 

Ini merupakan tingkat berpikir paling rendah. 

b. Pemahaman (comprehension): kemampuan peserta didik untuk mengerti atau 

memahami sesuatu yang telah diketahui atau diingat. Jenjang berpikir ini 

setingkat lebih tinggi dibandingkan pengetahuan. 

c. Penerapan (aplication):kemampuan siswa untuk menerapkan atau 

menggunakan sesuatu yang telah diketahui ke dalam situasi yang kongkrit.  

d. Analisis (analysis): kemampuan seseorang untuk menguraikan sesuatu bahan 

ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. 

e. Sintesis (synthesis): kemampuan seseorang untuk memadukan elemen-elemen 

dan bagian-bagian yang kecil ke dalam satu bentuk yang utuh. 

f. Evaluasi (evaluation):kemampuan seseorang untuk memberikan pertimbangan 

nilai dari situasi tertentu untuk tujuan tertentu. 
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Domain afektif  menurut Bloom dalam Winkel (2004:273). 

a. Penerimaan (receiving): kepekaan seseorang  untuk mnerima rangsangan 

(stimulus) yang datang dari luar dirinya. Stimulus ini dapat berupa aktifitas di 

kelas, buku-buku teks, musik dan lain sebagainya. 

b. Partisipasi (responding): adanya partisipasi aktif dari peserta didik. 

kemampuan menanggapi disini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 

membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 

c. Penilaian/ penentuan sikap (valuing): memberikan nilai atau memberikan 

penghargaan terhadap suatu obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak 

dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. 

d. Organisasi (organization): mempertemukan perbedaan nilai sehingga 

membentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan 

umum. 

e. Pemahaman pola hidup (characterization by a value or value complex): 

keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yakni 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.  

Domain Psikomotorik menurut Bloom dalam Winkel (2004:273). 

a. Persepsi (perception): kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat 

antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik 

yang khas pada masing-masing rangsangan. 

b. Kesiapan (set): kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan 

memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan. 

c. Gerakan terbimbing (guided response): kemempuan untuk melakukan suatu 

rangkaian gerak-geik, sesuai dengan contoh yang diberikan (imitasi). 

d. Gerakan yang terbiasa (mechanical renponse): kemampuan untuk melakukan 

sesuatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih secukupnya, 

tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. 

e. Gerakan yang kompleks (complex response): kemampuan untuk melaksanakan 

suatu keterampilan, yang terdiri dari beberapa komponen, dengan lancar, tepat 

dan efisien. 
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f. Penyesuaian pola gerakan (adjustment): kemempuan untuk mengadakan 

perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau 

dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran.  

g. Kreatifitas (creativity): kemampuan untuk melahirkan aneka  pola gerak-gerik 

yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. 

 

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2010:54), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu. 

Faktor yang pertama adalah faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri 

disebut faktor individu (intern), yang meliputi: 1). Faktor biologis, meliputi: 

kesehatan, gizi, pendengaran, dan penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis 

terganggu akan mempengaruhi hasil prestasi belajar, 2). Faktor Psikologis, 

meliputi: intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian ingatan berfikir, 3). 

faktor kelelahan meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani 

nampak dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus serta mengantuk. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga 

minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu akan hilang. 

Faktor yang kedua adalah faktor yang ada pada luar individu yang disebut 

dengan faktor ekstern, yang meliputi: 1). faktor keluarga. Keluarga adalah 

lembaga pendidikan pertama dan utama. Merupakan lembaga pendidikan dalam 

ukuran keciltetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar, 2). 

Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, siswa denga siswa dan berdisiplin di sekolah, 3). Faktor masyarakat, 

meliputi: bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Jika lingkungan siswa adalah lingkungan terpelajar maka siswa 

akan terpengaruh dan mendorong untuk lebih giat belajar. 

Menurut Sudjana (Mahardika, 2011),  Faktor-faktor yang mempengarhi 

hasil belajar siswa adalah: a) Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam diri 

individu itu sendiri, antara lain adalah kemampuan yang dimilikinya, minat, 

motivasi, dan faktor-faktor lain, b) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berada di luar 
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individu diantaranya lingkungan keluarga, lingkunga sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas dapat 

dikaji bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar diatas 

adalah metode atau model guru dalam mengajar, sehingga perlu diperhatikan oleh 

guru bahwa penerapan metode atau model  pembelajaran sangat mempengaruhi 

hasil belajar. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Hasil Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan  Rindang Wijayanti Raharjo (2011), yang berjudul Pengaruh 

Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas IV SDIT Nurul Fallah Pagi Cilincing Jakarta Utara. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, metode yang digunakan 

adalah metode quasi eksperimen.  Pendekatan pembelajaran yang penulis gunakan 

adalah pendekatan pembelajaran konvensional dan pendekatan pembelajaran 

contextual teaching and learning. 

Uji hipotesis menggunakan uji t, diperoleh thitung = 5,08, ttabel = 2,031 

pada α= 0,05 dan dk = 50. Ternyata t hitung = 5,08 > ttabel = 2,031 maka 

disimpulkan bahwa ada pengaruh hasil belajar IPA dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran konvensional dan pendekatan pembelajaran contextual 

teaching and learning siswa kelas IV SDIT Nurul Falah Pagi Cilincing Jakarta 

Utara. Pendekatan pembelajaran contextual teaching and learning ini lebih cocok 

diterapkan dalam proses pembelajaran disekolah dibandingkan dengan model 

pendekatan konvensional. 

 Penelitian yang lain adadalah penelitian yang dilakukan oleh Nunuk 

Nularsih dengan  judul Penerapan model pembelajaran  kontekstual berbantuan 

media VCD untuk meningkatkan pelajaran IPA lingkungan fisik terhadap daratan 

siswa kelas IV SDN Lakarsantri III oleh 474 Surabaya. 

 Penelitian ini menggunakan rancangan PTK model Kemmis & 

Mc.Taggart digambarkan sebagai suatu proses dinamis ,meliputi empat aspek, 
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yaitu perencanaan ,tindakan,observasi dan refleksi yang dilakukan selama dua 

siklus Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV di SDN Lakarsantri III/474 

Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus1 skor rata-rata 

pemahaman siswa sebesar 64% ,keaktivan siswa mencapai skor rata-rata 75%, 

kerativitas siswa mencapai skor rata-rata 57,5% Pada siklus 2 keaktivan siswa 

rata-rata mencapai 90,75% ,kreativitas siswa mencapai skor rata-rata 84,5%,nilai 

pemahaman siswa mencapai 75%. Dalam penelitian ini Penerapan pembelajaran 

kontekstual berbantuan media VCD dapat meningkatkan aktivitas ,kreativitas dan 

hasil belajar siswa kelas IV pada pelajaran IPA SDN Lakarsantri III/474 

Surabaya. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Dalam  penelitian ini akan diketahui seberapa perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar PKn antara model pembelajaran CTL berbantuan media flip 

chart dan  metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart. Kondisi awal 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berada dalam  kondisi normal. Hal ini 

diketahui dari uji kesetaraan yang dilakukan sebelum melakukan treatment. 

Setelah diketahui kedua kelas homogen maka keduanya diberikan treatment. 

Kelas 4A menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan media flip chart 

dan 4B menggunakan metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart. Pada 

akhir pembelajaran kedua kelas diberi soal posttes berupa soal pilihan ganda 

untuk mengukur hasil belajar. 

 Data yang telah didapat dari hasil posttes akan dibandingkan antara model 

pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dan metode diskusi kelompok 

berbantuan flip chart. Jika hasil antara kedua perlakuan  mempunyai rata-rata 

yang berbeda secara signifikan maka model pembelajaran CTL berbantuan media 

flip chart memang mempunyai dampak yang signifikan dalam pembelajaran, 

tetapi jika tidak ada pebedaan yang signifikan diantara keduanya dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran CTL berbantuanmedia flip chart tidak 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil belajar karena tidak adanya 

pengaruh.  
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

yaitu diduga ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

CTL berbantuan media flip chart dan metode diskusi kelompok berbantuan media 

flip chart  terhadap hasil belajar PKn  kelas 4 Semester II di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga  Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berikut ini adalah rincian rumusan hipotesis dalam penelitian ini: 

H0 : tidak ada pengaruh hasil belajar PKn yang signifikan antara penggunaan 

model   pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dengan metode 

diskusi kelompok berbantuan media flip chart.  

Ha : ada pengaruh hasil belajar PKn yang signifikan antara penggunaan 

model   pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dengan metode 

diskusi kelompok berbantuan media flip chart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


