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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Kajian Teori 

1.1.1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan kewarganegaraan erat kaitannya dengan kehidupan sosial 

menyangkut nilai dan norma maupun kehidupan manusia sebagai makhluk 

individu dan sosial, keluarga, lingkungan sekitar, serta sebuah organisasi, 

lembaga, dan pemerintahan. Di dalam dunia pendidikan, sering kita jumpai istilah 

“PKN” dengan “PKn” adakah perbedaan diantara keduanya?. 

Ditinjau dari sudut kebahasaan, ada perbedaan antara PKn (n) dengan 

PKN (N). PKN (N) adalah Pendidikan Kewargaaan Negara yang merupakan 

pendidikan yang berkenaan dengan status seseorang sebagai warga suatu negara. 

Sedangkan PKn (n) adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan 

pendidikan yang berkenaan dengan hal ihwal kewarganegaraan. Menurut R. 

Gultom (1992) menggunakan istilah PKN adalah pendidikan yang berkenaan 

dengan statusnya sebagai warga negara, sedangkan PKn adalah pendidikan yang 

bertujuan untuk membina warga negara memahami hak dan kewajibannya. 

Menggunakan istilah PKn yang berarti mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara Indonesia yang cerdas, teampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Mawardi, 2011:3-4). 

Sejalan dengan pengertian diatas, PKn dalam lampiran Permendiknas No. 

22 tahun 2006 secara normative dikemukakan bahwa: 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP): mata 

pelajaran kewarganegaraan dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan 
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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, tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 

pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Upaya melahirkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab ditengah tuntutan era globalisasi, melalui eksistensi mata 

pelajaran kewarganegaraan (citizenship) sebagai salah satu mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, dapat menjadikan warga negara 

Indonesia yanga cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003:2).   

Struktur keilmuan PKn mencakup tiga dimensi, yaitu: Pegetahuan 

Kewarganegaraan (civics knowledge), Keterampilan Kewarganegaraan (civics 

skills), dan Kebajikan Kewarganegaraan (civics virtue). Terdapat beberapa 

komponen penting dalam PKn, yaitu: 1). PKn merupakan salah satu  sub sistem 

pendidikan nasional, 2). Kajian PKn meliputi pemerintah, konstitusi, lembaga-

lembaga demokrasi, rule of low, HAM, hak dan kewajiban warga negara, 3). PKn 

merupakan alat pendidikan demokrasi, dan 4). PKn sebagai wahana pendidikan 

politik warga negara (Mawardi (2008:8,12).  

Berdasarkan pendapat para pakar di atas pendidikan kewarganegaraan 

dapat disimpulkan, PKn  merupakan mata  pelajaran yang mengajarkan status, hak 

dan kewajiban siswa sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum. 

Upaya melahirkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab di tengah tuntutan era globalisasi. Kesadaran dan wawasan 

termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan 

terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu mendidik agar menjadi individu yang 

cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai 

dasar negara Indonesia. 
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b. Tujuan dan Urutan Materi Ajar Pkn dalam Kurikulum 2006 

Sedangkan tujuannya, kurikuler PKn SD/MI, seperti tertuang dalam 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut:  

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

kewarganegaraan, 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, 

berbangsa, bernegara, serta antikorupsi, 3) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa 

lainnya, dan 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

 Selanjutnya diterapkan pula mengenai cakupan dan urutan materi ajar 

PKn di SD/MI, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah 

Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi 

dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertip dalam kehidupan 

keluarga, Tata 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. 

3. Hak asasi manusia, meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional 

HAM, Pemajuan, Penghormatan dan perlindungan HAM. 

4. Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, 

Persamaan kedudukan warga negara. 

5. Konstitusi negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

Hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

6. 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 dan masyarakat demokrasi. 

7. Pancasila, meliputi: Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, 

Pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. 
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8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan 

internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi 

globalisasi. 

 

 Berdasarkan uraian tujuan dan materi ajar PKn SD/MI menurut 

kurikulum 2006 sudah sangat jelas sekali, bahwa pendidikan PKn sangat penting 

untuk dipelajari oleh peserta didik maupun warga negara pada umumnya. 

Pendidikan PKn menyangkut hak dan tanggungjawab seorang warga negara 

terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara yang bertujuan agar menjadi warga 

negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang sesuai Pancasila dan UUD 

1945. Tentunya tidak terlepas dari cakupan materi yang harus diajarkan pada 

siswa SD yang meliputi: Persatuan dan kesatuan bangsa; Norma, hukum dan 

peraturan; HAM; Kebutuhan warga Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan 

politik; Pancasila; dan Globalisasi. 

1.1.2 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pembelajaran merupakan sebuah proses belajar mengajar dimana ada 

hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah antara siswa dengan guru baik di 

dalam maupun di luar kelas. Keduanya sebisa mungkin harus saling melengkapi 

supaya tidak terjadi ketimpangan guru selalu aktif dan murid cenderung pasif. 

Masih banyak dijumpai dalam pembelajaran di kelas, guru sibuk menerangkan 

yang terpenting materi sudah diberikan kepada siswa. Namun kurang 

memperhatikan seberapa banyak materi yang dapat dipahami oleh siswa dengan 

baik. Selesai diterangkan, siswa diberikan tugas mandiri, dikoreksi mungkin ada 

yang remidi, perbaikan setelah itu selesai. Kemudian tujuan pembelajaran itu 

sendiri yaitu perubahan perilaku maupun kemampuan siswa baik secara kognitif, 

afektif dan psikokomotorik masih dirasa kurang. 

Pembelajaran adalah Proses kerjasama antara guru dan siswa dalam 

memanfaatkan segala potensi dan segala sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar. Maupun potensi yang ada di luar diri 

siswa, seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. Pembelajaran tidak menitik beratkan pada 
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kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-

sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan 

pembelajarannya yaitu perubahan perilaku siswa dalam bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik (Sanjaya, 2008:26). 

 Aspek paling utama yang harus diperhatikan oleh guru dalam 

pembelajaran yaitu bagaimana guru mampu menarik dan mendorong minat siswa 

untuk menyenangi pelajaran. Dari rasa senang itulah timbul keinginan siswa 

untuk menekuni dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Selain itu rasa 

senang juga akan menghilangkan kejenuhan, kemalasan, acuh tak acuh dan segala 

hal yang membebani pikiran. Sehingga menimbulkan antusias dan senantiasa 

penuh semangat dalam belajar. Kreativitas juga diperlukan dalam pembelajaran 

dengan tetap memperhatikan aspek kognitif siswa. Hal ini penting agar proses 

pembelajaran sarat akan makna dan memberikan manfaat bagi siswa. Selain itu 

juga dilandasi dengan kenyataan bahwa perkembangan usia siswa, konteks 

budaya dan berbagai hal yang perlu dicari bersifat menyapa aspek imajinatif, 

menarik dan menyenangkan, tanpa meninggalkan aspek pembelajaran secara utuh. 

Maka perlu dukungan berbagai metode, sarana atau media, serta keterampilan 

dalam mengolah dan memproses pembelajaran tersebut. Beberapa hal yang 

menjadi sikap guru dalam pembelajaran, antara lain: 1) Terbuka dan berupaya 

mencari berbagai kemungkinan, baik dari orang, buku, internet agar pembelajaran 

menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 2) Utuh dan fleksibel 

dalam mengemas pembelajaran. 3) Terlibat penuh untuk mengamati, menganalisis 

dan memahami gaya belajar dan kemampuan siswa. 4) Memotivasi siswa untuk 

berkeinginan belajar sesuai kemampuan mereka (Naim, 2011:171-172,188). 

Tuntutan pembelajaran kewarganegaraan masih dirasa belum mencapai 

suatu pemahaman tatanan nilai. Agar pembelajaran memiliki makna kemanusiaan 

(humanism), nilai yang menyangkut hubungan antara manusia dapat 

terinternalisasi dalam perilaku serta sikap peserta didik setelah proses KBM. 

Maka diperlukan pemahaman yang luas mengenai nilai kemanusiaan bagi diri 

siswa, lingkungan keluarga, masyarakat dan, negara. Seperti yang dikemukakan 

Kluckhohn (1951) sebagai berikut: 
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Asumsi kehidupan manusia dengan lima pertanyaan mendasar yaitu: (1) 

perasaan apa yang paling diutamakan manusia ketika ia menjalin 

hubungan dengan orang lain?; (2) dimensi waktu apa yang ia pentingkan?; 

(3) tipe kepribadian apa yang dianggap paling bernilai?; (4) bentuk 

hubungan apa yang dijalin manusia dengan alam?; (5) kecenderungan inti 

apa yang dimiliki manusia?. 

 

Masih diperlukannya memaknai nilai dalam kehidupan manusia merupakan suatu 

hal yang penting dalam pembelajaran yang dilakukan melalui internalisasi dan 

personalisasi kebermaknaan dan nilai kemanusiaan. Materi pembelajaran PKn 

berupaya menjadi alternatife pembinaan tatanan nilai, sikap dan perilaku manusia, 

sehingga memiliki karakteristik manusia Indonesia seutuhnya (Aryani dan 

Susatim, 2010:13). 

Berdasarkan uraian di atas, Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan 

dapat disimpulkan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam 

memanfaatkan segala potensi dan segala sumber yang ada. Potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar. Maupun potensi yang ada di luar diri 

siswa, seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. Pola pembelajaran mata pelajaran 

kewarganegaraan yang secara substansial menyangkut sosialisasi, dimensi, 

aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi, berupaya agar 

pembelajaran kewarganegaraan mencapai efektifitas. 

1.1.3 Contekstual Teaching and Learning (CTL) 

a. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran diperlukan untuk menganalisa suatu masalah yang 

bersifat multidisiplin dan membutuhkan alat (model) agar terdapat persepsi yang 

sama terhadap masalah yang dimaksud. Dalam konteks pendekatan sistem, 

pembentukan model merupakan aspek penting untuk memudahkan analisis secara 

komprehensif, sistematik, dan sistemik terhadap suatu masalah. Model 

pembelajaran merupakan cara yang logis, sistematis dan mudah diaplikasikan 

dalam praktis pembelajaran bagi guru (Aryani dan Susatim, 2010:80). 
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Menurut Hanafiah dan Suhana (2010:41), model pembelajaran merupakan 

salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik 

secara aditif maupun generatife. Model pembelajaran sangat erat kaitannya 

dengan gaya peserta didik (learning style), dan gaya guru mengajar (teaching 

style). 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar, berdasarkan analisis 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. 

Model pembelajaran sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Guru dapat 

membantu peserta didik untuk mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara 

berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi sebagai 

pedoman bagi guru untuk merancang pembelajaran dan merencanakan aktivitas 

belajar mengajar (Suprijono, 2012:45-46). 

Model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran akan 

menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga tercapai kompetensi 

yang telah ditentukan. Seorang guru yang efektif paling tidak harus memiliki 

delapan keterampilan dasar dalam pembelajaran yang efektif untuk pencapaian 

kompetensi. Model-model pembelajaran terbentuk melalui berbagai kombinasi 

dari berbagai bagian meliputi: fokus, sintaks, fase, sistem sosial, dan pendukung 

sehingga menyediakan spesifikasi dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Kemudian membantu pendidik meningkatkan kemampuannya untuk lebih 

mengenal potensi peserta didiknya, sehingga pendidik mampu mendesain model 

pembelajaran yang menjadikan peserta didik belajar. Kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dari awal sampai akhir merupakan salah satu pencapaian 

kompetensi (Sagala, 2012:67-68). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar berdasarkan analisis implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran sebagai pola 
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yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi 

petunjuk kepada guru di kelas. 

b. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

CTL adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-

pola yang mewujudkan makna. CTL menghilangkan pemisahan antara teoritis dan 

praktis, memadukan gagasan dan tindakan, mengetahui dan melakukan, berpikir 

dan bertindak. Otak mencari makna dan ketika otak menemukan makna, ia belajar 

dan ingat. Tujuan utama CTL yaitu membantu siswa dengan cara yang tepat untuk 

mengaitkan makna pada pelajaran-pelajaran akademik mereka. Ketika para siswa 

menemukan makna di dalam pelajaran akademik mereka, mereka akan belajar dan 

ingat apa yang mereka pelajari. Sebuah proses pendidikan yang bertujuan 

menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks 

dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, 

sosial, dan budaya mereka (Johnson, 2011:48-67). 

CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan keterkaitan 

antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, diharapkan peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga peserta didik akan merasakan pentingnya belajar, dan 

pemerolehan makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajari. Memungkinkan 

proses belajar yang tenang dan menyenangkan karena berlangsung secara 

alamiah. CTL mendorong peserta didik memahami hakekat, makna, dan manfaat 

belajar, bahkan kecanduan belajar. Kondisi terwujud ketika peserta didik 

menyadari tentang apa yang mereka perlukan untuk hidup dan bagaimana cara 

untuk menggapainya (Mulyasa, 2011:102-103). 

CTL merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi 

ajar dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Asumsi pembelajaran tersebut 

adalah (a) Belajar yang baik adalah jika peserta didik terlibat secara pribadi dalam 

pengalaman belajarnya; (b) Pengetahuan harus ditemukan peserta didik sendiri 
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agar mereka memiliki arti atau dapat membuat distingsi dari berbagai perilaku 

yang mereka pelajari; (c) Peserta didik harus memiliki komitmen terhadap belajar 

dalam keadaan paling tinggi dan berusaha untuk mencapainya dalam kerangka 

kerja tertentu (Suprijono, 2012:79-80). 

Selain itu pengertian CTL menurut Hanafiah dan Suhana (2010:67) 

sebagai berikut: 

Suatu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk membelajarkan 

peserta didik dalam memahami bahan ajar  secara bermakna (meaningfull) 

yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan 

lingkungan pribadi, agama, sosial, ekonomi, maupun kultural. Sehingga 

peserta didik memperoleh pengetahuan yang dapat diaplikasikan dan 

ditransfer dari satu konteks permasalahan yang satu ke permasalahan 

lainnya.  

 

Prinsip-prinsip pembelajaran CTL, antara lain: Pertama, saling 

ketergantungan yang merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan sebuah sistem  

dan aspek yang esensial bagi kehidupan di masa yang akan datang. Peserta didik 

harus bekerjasama secara efektif dalam kelompok, berinteraksi, mengemukakan 

gagasan, saling mendengarkan, menemukan persoalan, merancang rencana, dan 

mencari pemecahan masalah dengan bekerjasama. Kedua, diferensiasi atau 

perbedaan adalah mendorong peserta didik menghasilkan keberagaman, 

perbedaan, dan keunikan. Terciptanya kemandirian belajar, kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif, dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi pribadi.  

Ketiga, pengetahuan diri yang mendorong peserta didik untuk mengeluarkan 

seluruh potensi yang dimiliki. Peserta didik menerima tanggungjawab atas 

keputusan dan perilaku mereka sendiri, memilih alternatife, membuat pilihan, 

mengembangkan rencana, menganalisis informasi dan secara kritis menilai bukti. 

Keempat, penilaian autentuk yaitu menantang peserta didik agar dapat 

mengaplikasikan berbagai informasi akademis baru dan keterampilannya ke 

dalam situasi kontekstual secara signifikan (Suprijono, 2012:80-81; Hanafiah dan 

Suhana, 2010:69-70). 

Penerapan pendekatan Kontekstual memiliki tujuh komponen utama yaitu: 

kontruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi 
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(reflection), dan penilaian yang sebenarnya (authentic assessment). Dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada komponen masyarakat belajar, berikut 

uraian penjelasannya. Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting 

pembelajaran sebagai proses sosial. Melalui interaksi dalam komunitas belajar, 

proses, dan hasil belajar menjadi lebih bermakna. Hasil belajar diperoleh dari 

berkolaborasi dan berkooperasi hasil kerjasama dari orang lain. Praktiknya 

diwujudkan dalam kelompok kecil, pembentukan kelompok besar,  sharing antar 

teman, antar kelompok dan antar yang tahu ke yang tidak tahu. Masyarakat belajar 

terjadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang terlibat 

dalam komunikasi pembelajaran saling belajar (Suprijono, 2012:85-88; Trianto, 

2007:103-115). 

Masyarakat belajar merupakan proses pembelajaran yang menekankan 

pada proses kerja sama antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta 

didik dengan gurunya, dan antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok belajar baik secara homogen 

maupun heterogen, sehingga di dalamnya akan terjadi saling berbagi masalah, 

informasi, pengalaman, dan pemecahan masalah yang memungkinkan semakin 

banyaknya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ( Hanafiah dan Suhana, 

2010:74). 

Anggota masyarakat belajar yaitu orang-orang yang saling sharing atau 

berbagi di lingkungan ruang kelas, antar kelas atau sekolah, keluarga, dan 

masyarakat atau dimanapun orang itu berada. Seorang guru yang mengajari 

siswanya bukan contoh masyarakat belajar karena komunikasi hanya terjadi satu 

arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke arah siswa, tidak ada arus 

informasi yang perlu dipelajari guru dari arah siswa. Seseorang yang terlibat 

dalam masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan oleh teman 

bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman 

belajarnya. Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat belajar siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok yang heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang 

tahu mengajari yang tidak tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya 

yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul dan seterusnya. 
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Kelompok siswa bisa sangat bervariasi bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, 

bahkan bisa melibatkan siswa di kelas atasnya, atau guru melakukan kolaborasi 

dengan mendatangkan seorang ahli ke kelas. Kegiatan ini bisa terjadi apabila tidak 

ada pihak yang dominan dalam komunikasi, merasa segan untuk bertanya, 

menganggap paling tahu, dan semua pihak mau saling mendengarkan. Setiap 

pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, 

atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. Kalau setiap orang mau 

belajar dari orang lain, maka setiap orang bisa menjadi sumber belajar, dan kaya 

dengan pengetahuan atau pengalaman (Trianto, 2007:111-112). 

Berdasarkan definisi dari model pembelajaran CTL masyarakat belajar di 

atas, penggunaan CTL dalam pembelajaran dirasa penting karena memungkinkan 

proses yang berlangsung menyenangkan berlangsung secara alami serta adanya 

keterkaitan materi dengan dunia nyata juga menciptakan kerjasama antar siswa. 

Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan sendiri merupakan pendidikan yang 

menyangkut kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kehidupan 

pribadi dan tidak terlepas dari lingkungan tempat tinggalnya. Jadi ada keterkaitan 

yang saling melengkapi antara CTL masyarakat belajar dengan PKn bila ditinjau 

dari uraiannya. Serta adanya kesesuaian dengan masalah yang diangkat dalam 

penelitian dan latar belakang permasalahannya, yaitu meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran PKn. 

Langkah-langkah pembelajaran masyarakat belajar berdasarkan pengertian 

masyarakat belajar yang di ungkapkan oleh Trianto, Suprijono serta Hanafiah dan 

Suhana, sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang anggotanya 

heterogen. 

b. Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat belajar dan 

contoh pelaksanaannya. 

c. Siswa bekerjasama dengan teman satu kelompoknya mengenai tugas yang 

diberikan. 
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d. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berpikir, 

menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan atau pengalamannya 

kepada teman satu kelompok. 

e. Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di sheringkan dengan 

kelompok lain. 

f. Tugas guru hanya membimbing dan memberikan pertanyaan kepada siswa. 

g. Diakhir pelajaran guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai 

pelajaran yang telah dilaksanakan. 

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 Standar proses adalah standar 

nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria 

minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meliputi: 

perencanaan proses pembelajaran (silabus dan RPP), penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran.  

Penerapan model CTL masyarakat belajar dalam pembelajaran sesuai 

standar proses pembelajaran, sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

 Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang akan 

dicapai. 

 Melakukan apersepsi berupa pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah sampaikan sebelumnya 

untuk menggali pengetahuan siswa tentang pengetahuan yang mereka 

miliki. 
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b. Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat belajar dan 

contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang anggotanya 

heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

 Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu kelompoknya. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berpikir, 

menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan atau pengalamannya 

kepada teman satu kelompok. 

 Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di sheringkan dengan 

kelompok lain. 

 Membagikan soal tertulis kepada masing-masing siswa. 

Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran baik selama kegiatan 

eksplorasi dan elaborasi. 

 Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami kesulitan setelah 

kegiatan selesai. 

3. Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan pelajaran. 

b. Mengakhiri pembelajaran. 
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Tabel 2 

Rencana Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Model CTL Masyarakat Belajar 

 

No. Langkah-Langkah Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi 

Dasar yang akan dicapai. 

d. Melakukan apersepsi berupa pertanyaan terkait materi 

yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

5 menit 

 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan 

siswa tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

b. Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan 

masyarakat belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

b. Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman 

satu kelompoknya. 

c. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya, berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi 

pengetahuan atau pengalamannya kepada teman satu 

kelompok. 

d. Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya 

di sheringkan dengan kelompok lain. 

e. Membagikan soal tertulis kepada masing-masing siswa. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah 

terhadap keberhasilan siswa. 

b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

c. Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami 

kesulitan setelah kegiatan selesai. 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 

 

 

10 

menit 

 

25 

menit 

 

 

 

 

3 menit 

3.  Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik membuat 

kesimpulan pelajaran. 

b. Mengakhiri pembelajaran. 

 

2 menit 
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Kelebihan model pembelajaran CTL masyarakat belajar, antara lain: 

Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil, artinya siswa dituntut untuk dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan 

nyata mereka. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa selama proses berlangsung karena metode pembelajaran 

menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntut untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme 

siswa diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan ”menghafal”. Siswa 

memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan temannya dengan bertanya, 

berpendapat dan berbagi pengetahuan maupun pengalaman yang mereka miliki. 

Guru lebih membimbing selama proses pembelajaran berlangsung dan 

memperhatikan kemampuan siswa (Trianto, 2007:111-112; Hamdani, 2011:265).  

Kelemahan model pembelajaran CTL masyarakat belajar, antara lain: 

Guru lebih intensif dalam membimbing karena peran guru bukanlah sebagai 

instruktur atau ”penguasa” yang memaksa kehendak melainkan guru adalah 

pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Guru diharapkan memberikan  perhatian dan bimbingan yang 

ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan 

semula. Pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada pihak atau 

siswa yang dominan dalam komunikasi, segan bertanya, mengganggap dirinya 

paling tahu, dan tidak mau saling mendengarkan (Trianto, 2007:112). 

 

2.2 Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Jean Piaget, psikolog-kognitif yang berasal dari Swiss berpendapat, bahwa 

dalam pikiran manusia terdapat perkembangan yang mempengaruhi proses 

berpikirnya, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran guru perlu memikirkan 

tingkat perkembangan intelektual siswa (Mawardi, 2011:28-33). Sedangkan 

menurut Slameto (2010:2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 



23 
 

 
 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Belajar merupakan ciri khas manusia sehingga dapat dibedakan dengan 

binatang, yang dilakukan seumur hidupnya atau sepanjang hayat, kapan dan 

dimana saja. Belajar terjadi ketika ada interaksi antara individu dengan 

lingkungan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan. Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional 

yang ingin dicapai. Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran, meliputi: 

kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, 

pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, serta 

perbedaan individu (Hamdani, 2011:17,22) 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan, dan sikap yang dimulai sejak lahir sampai akhir hayat. 

Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang 

membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Serta memberikan 

keuntungan baik bagi individu itu sendiri maupun masyarakat, kemudian 

membawa perubahan baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Manfaat 

lainnya yaitu membantu memecahkan masalah hidup dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. Ciri-ciri belajar sebagai berikut: a). Belajar ditandai dengan 

adanya perubahan tingkah laku. b). Perubahan perilaku yang terjadi pada waktu 

tertentu akan tetap. c). Perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati pada 

saat proses berlangsung dan bersifat potensial. d). Perubahan tingkah laku 

merupakan hasil latihan atau pengalaman. e). Pengalaman dapat memberikan 

penguatan (Baharudin dan Wahyudi, 2008:11-16). 

Berdasarkan pengertian di muka, belajar adalah kegiatan atau proses  

manusia untuk berubah menjadi lebih baik, dari tidak tahu menjadi tahu. Kegiatan 

belajar terjadi terus menerus atau belajar sepanjang hayat. Kegiatan tersebut bisa 

terjadi pada siapa saja dan dimana saja, bagi manusia pada umumnya dan 

terkhusus bagi peserta didik. Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran, 

meliputi: kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami 
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sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, 

serta perbedaan individu. 

2.2.2 Pengertian Hasil Belajar 

Suprijono (2012:5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Pengertian lain 

hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai 

dengan tujuan khusus yang ingin direncanakan. Tugas utama guru adalah 

merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan data tersebut guru dapat 

mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran (Sanjaya, 2008:13). 

Merujuk pada pemikiran Gagne dalam Suprijono (2012:5-6), hasil belajar 

tersebut berupa: 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon 

secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan. 

(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analisis-sintetis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.  

(4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

 

Hasil belajar akan terus menerus menetap sampai ia dilupakan atau muncul 

hasil belajar baru yang menggantikan hasil belajar yang lama. Keadaan temporer 

dan proses belajar akan memodifikasi perilaku, tetapi melalui belajar itulah 

modifikasi tersebut akan lebih permanen. Namun durasi modifikasi yang muncul 

dari belajar tidak bisa ditentukan secara pasti (Sagala, 2010:30). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan ke 

dalam dua golongan, yaitu intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, antara lain: 1) Faktor 

jasmaniah, meliputi kesehatan dan cacat tubuh. 2) Faktor Psikologis meliputi: 

intelegensia, perhatian, minat, bakat, motifasi, kematangan dan kesiapan. 3) 

Faktor kelelahan jasmaniah dan rohani. Faktor ekstem adalah faktor yang ada di 

luar individu, antara lain: 1) Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. 2) Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waku 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 3) 

Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat (Slameto, 2010:54-72). 

Berdasarkan definisi mengenai hasil belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar yang telah dilaksanakan 

yang terlihat secara langsung maupun tidak, dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

intern dan ektern. Hasil belajar sangat penting bagi guru karena berdasarkan data 

tersebut guru dapat mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran. 

Serta untuk mengukur keberhasilan guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran di kelas, ketepatan dalam mengajar, penggunaan model maupun 

media pembelajaran dan komunikasi atau interaksi yang terbangun dengan siswa. 

2.2.3 Pengukuran Hasil Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat tiga kemampuan pokok yang 

dituntut dari seorang guru yakni: kemampuan dalam merencanakan materi dan 

kegiatan belajar mengajar, kemampuan melaksanakan dan mengelola kegiatan 

belajar mengajar, serta menilai hasil belajar siswa. Penilaian (assessment) adalah 

penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian 

kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. Pengukuran (measurement) adalah 

proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Teknik asesmen 
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dibedakan menjadi dua macam yaitu tes dan non tes. Teknik hasil belajar dalam 

mata pelajaran yaitu tes yang dibuat oleh guru sesuai dengan kurikulum sekolah, 

dengan tes tertulis berupa tes dengan jawaban pilihan atau isian, pilihan ganda 

benar salah ataupun menjodohkan serta tes isian atau uraian. Teknik non tes yaitu 

dengan observasi tersruktur yang telah diracang secara sistematis, tentang apa 

yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya. (Poerwanti dkk, 2008:1-1, 1-9; 

Sugiyono, 2010:205). 

Pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah suatu proses atau 

kegiatan untuk membandingkan tingkat keberhasilan dengan ukuran keberhasilan 

dalam pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan penilaian adalah proses 

sitemis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, 

proses, orang, objek dan lainnya). Tujuan penilaian dalam proses pembelajaran 

yaitu: 1). Mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok di kelasnya. 2). Sebagai 

balikan bagi guru untuk mengetahui ketepatan pemilihan metode dan program 

yang digunakan. 3). Mendiagnosa kendala yang dihadapi siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 4). Mendapatkan informasi yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk menempatkan dan menentukan langkah berikutnya 

terhadap siswa dan perbaikan pembelajran (Mawardi, 2011:64-66). 

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, telah dijabarkan mengenai 

model pembelajaran CTL masyarakat belajar serta penjelasan mengenai hasil 

belajar siswa. Penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL masyarakat belajar untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, dan terdapat hubungan yang signifikan antara model 

pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan dengan model 

pembelajaran tersebut siswa mengalami sendiri, mereka menggali pengalaman 

dan pengetahuan yang mereka miliki kemudian dibagikan dengan teman yang lain 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa juga dilatih untuk 

mengemukan pengetahuan, pendapat mereka, bekerjasama dan berani bertanya, 

serta berkomunikasi dengan teman satu kelompok dan kelompok lain 

membiasakan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
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Ketercapaian hasil belajar dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk 

skor yang diukur melalui teknik tes tertulis dalam bentuk tes uraian yang 

diberikan kepada siswa dalam kelompok masyarakat belajar maupun tugas 

mandiri diakhir pembelajaran dengan bentuk tes tertulis berupa pilihan ganda. 

Tujuan tes tersebut untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai konsep atau 

materi ajar yang telah diajarkan melalui model pembelajaran CTL masyarakat 

belajar. Pentingnya hasil belajar dalam proses pembelajaran tentunya sangatlah 

penting karena merupakan tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran yang telah 

dirancang dan dilaksanakan. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila proses 

pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat dipahami siswa 

dengan baik,  ditunjukkan dengan hasil belajar yang diperoleh dikatakan tuntas 

apabila perolehan hasil belajar mencapai atau diatas KKM. 

 

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang 

dijadikan bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan peneliti untuk mencoba 

melakukan pengulangan, revisi, modifikasi dan sebagainya. 

Mengacu pada sebuah penelitian yang mengangkat latar belakang 

penelitian yang sama yaitu mengenai peningkatkan hasil belajar serta minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran CTL. Hasil penelitian 

dan kesimpulan, menunjukkan adanya peningkatan minat dan semangat siswa. 

Sehingga siswa termotivasi untuk ingin tahu atau membuktikan serta untuk 

mendapatkan jawaban dengan pengalamannya sendiri. Terbukti nilai hasil belajar 

siswa meningkat dibandingkan dengan sebelum dilakukan penelitian yang 

sebelumnya 64% di akhir siklus II menjadi 94% siswa yang nilainya diatas KKM. 

Melalui CTL mengenai materi benda nyata, ternyata aktifitas siswa dalam proses 

pembelajaran lebih dinamis (Hendrawati, 2011:1, 70). 

Penelitian yang relevan lainnya yaitu mengenai upaya meningkatkan hasil 

belajar serta minat siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran CTL. Guru dalam belajar selalu menggunakan metode ceramah, 

kurang memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dari 
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hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukan, proses pembelajaran dengan 

pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 4 SD 

Negeri 02 Wonosroyo semester II tahun ajaran 2010/2011. Hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa dari setiap siklus awal yang 

hanya terdapat 2 siswa atau 12,5 % yang telah tuntas sesuai KKM. Setelah 

dilakukan tindakan siklus I menunjukkan peningkatan yaitu 5 siswa atau 31,25 %, 

dan siklus II sebesar 100% atau semua siswanya tuntas (Riyadi, 2011:1, 59). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendrawati dan 

Sugeng, peneliti memilih model CTL yang digunakan untuk melakukan penelitian 

sesuai dengan latar belakang, batasan dan rumusan masalah yang diangkat. 

Memotivasi peneliti untuk bisa merancang dan melaksanakan penelitian dengan 

model pembelajaran CTL. Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, serta untuk mengetahui bagaimana penggunaan CTL 

masyarakat belajar dalam pembelajaran PKn di kelas 4. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran CTL masyarakat belajar yang diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PKn ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, karena pembelajaran dilakukan dengan lebih bermakna yang 

melibatkan keaktifan siswa dengan bekerjasama dengan teman satu kelompoknya. 

Selain itu siswa dapat mengungkapkan pengetahuan, pengalaman, ide, maupun 

pendapat yang dimiliki dan bertanya jawab dengan guru dan teman 

sekelompoknya. Pembelajaran dilakukan dengan kelompok yang heterogen 

sehingga siswa bisa saling membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

dan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa menemukan sendiri 

pengetahuan baru atau meteri pelajarannya. Pembelajaran juga dirancang agar 

siswa mampu belajar dengan mengkaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata 

atau kehidupan mereka sehari-hari. Berdasarkan serangkaian kegiatan belajar 

tersebut maka siswa akan mangalami dan dapat mengkaitkan dengan kehidupan 

dunia nyata serta lebih memaknai pelajaran tersebut. Selain itu, siswa juga dilatih 

untuk mengemukan pengetahuan, pendapat mereka, bekerjasama dan berani 
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bertanya, serta berkomunikasi dengan teman satu kelompok dan kelompok lain 

membiasakan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apabila siswa 

belajar dengan melakukan atau mempraktikan sendiri maka akan banyak yang 

bisa mereka ingat berbeda halnya jika belajar hanya dengan membaca atau 

mendengarkan saja. Uraian tersebut dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

 

Kondisi awal merupakan keadaan kelas sebelum dilaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas, guru belum menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) masyarakat belajar. Aktifitas yang terjadi kurang 

begitu mendukung pembelajaran karena siswa cenderung pasif dan gurunya yang 

Kondisi Awal 

Siswa kelas IV  

TINDAKAN 

Siswa aktif dan mengalami 

sendiri secara bermakna serta 

mampu menggali pengetahuan 

mereka sehingga hasil belajar 

meningkat. 

Kondisi Akhir 

Guru menerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL) masyarakat belajar. 

Guru mengajar dengan metode 

ceramah konvensional. Hasil belajar 

siswa rendah hanya 48,2% yang tuntas 
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aktif. Sebagian besar siswa kurang berkonsentrasi, sibuk sendiri dan mengantuk 

sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal, siswa yang tuntas yaitu 48,2%. 

Setelah guru menerapkan model pembelajaran CTL tersebut siswa mulai aktif 

untuk belajar dan bekerjasama dengan temannya, pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan siswa mengalami sendiri karena materi ajar dikaitkan dengan dunia 

nyata melibatkan pengalaman yang dimiliki siswa. Guru hanya sebagai 

pembimbing dalam pembelajaran. Kondisi yang seperti itu berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.5 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dirumuskan hipotesis bahwa  

penerapan model pembelajaran CTL masyarakat belajar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran PKn kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga 

Semester II tahun ajaran 2012/2013. 

Selain itu juga dapat mengetahui cara penggunaan model pembelajaran 

CTL masyarakat belajar dengan tepat pada pelajaran PKN, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga 

Semester II tahun ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


