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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Hakikat dan Struktur Keilmuan PKn

1. Hakikat PKn

        Tentang hakikat PKn ada berbagai pandangan mengenai apa itu PKn.  

Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah :

a. Azyumardi Azra mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah 

pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-

lembaga demojrasi, rule of low, HAM hak dan kewajiban warga negara, serta proses 

demokrasi. 

b. Sordijarto berpendapat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang 

bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara 

politik dewasa dan ikut serta membangun system politik yang demokratis.

c. Sedangkan Zamroni mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah 

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berfikir kritis 

dan bertindak demokratis.

2. Struktur Keilmuan PKn.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya 

materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu, 

antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hokum, sejarah , moral dan filsafat. 

Struktur keilmuan PKn adalah mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraa merupakan 

bidang kajian interdispliner, artinya materi keilmuan Pendidikan kewarganegaraan 

dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu antara lain olmu politik, ilmu negara, ilmu tata 

negara, hukum, sejarah, moral dan filsafat. Struktur keilmuan mencakup tiga dimensi yaitu 

: (a) Civics knowledge (Pengetahuan kewarganegaraan) (b) Civics skills (Ketrampilan 

kewarganegaraan) dan ( c ) Civics virtues (kebijakan kewarganegaraan). Ketiga dimensi 

struktur keilmuan PKn tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Civics knowledge mencakup 1) konsep-konsep tentang substansi demokrasi 2) 

ketegangan-ketegangan abadi yang memunculkan isu-isu public, 3) konstitusi dan 
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lembaga-lembaga pemerintah demokratis 4) fungsi-fungsi lembaga-lembaga demokratis 5) 

praktik-praktik kewarganegaraan 6) konteks demokrasi, budaya, social,politik dan 

ekonomi.

Civics skills meliputi 1) ketrampilan-ketrampilan partisipatoris kewarganegaraan 

2) berinteraksi dengan sesama warganegra untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan 

pribadi dan kepentingan bersama 3) memonitor isu-isu dan peristiwa-peristiwa public 4) 

mempengaruhi pengambilan keputusan tentang isu-isu public 5) melaksanakan keputusan 

kebijakan tentang isu-isu public 6) ketrampilan-ketrampilan kognitif kewarganegaraan 

demokratis 7) mengenali dan mendeskripsikan gejala-gejala dalam kehidupan politikdan 

kenegaraan 8) menganalisa dan menjelaskan gejala dalam kehidupan politik 9) menilai 

dan mengambil dan mempertahankan posisi terhadap peristiwa dan isu public 10) 

membuat keputusan 11 berfikir kritis tentang kondisi kehidupan politik 12) berfikir 

konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politi dan kenegaraan 

Civic svirtue (kebajikan kewarganegaraan) mencakup 1) memajukan 

kesejahteraan/ kebaikan bersama, 2) mengakui kesamaan derajat dan martabat setiap 

orang, 3) menghargai dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, 4) 

berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik dan 

kenegaraan, 5) mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintah demokrasi, 6) 

menjadi pribadi yang mampu memerintah diri sendiri dengan menerapkan kebajikan-

kebajikan kewarganegaraan, dan 7) mendukung dan memelihara prinsip-prinsip dan 

praktik demokrasi.

2.1.2. Hasil Belajar PKn

Purwanto (1989:3) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu yang digunakan 

untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan. Hasil belajar siswa terwujud setelah 

mempelajari materi dan menjadi ukuran tercapinya tujuan pengajaran sesuai dengan 

prinsip perbedaan individu dalam satu kelas tertentu , sekalipun ditetapkan tujuan dan 

materi serta metode pembelajaran yang sama bagi semua siswa. Akan tetapi perbedaan 

hasil belajar terungkap dari skor tes. Dengan demikian akan didapatkan hasil belajar 

individu dan hasil belajar kelompok.
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Surahmad, (1997 : 88) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil dimana 

guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yanmg diperhatikan adalah 

menempatkan tingkah laku. Hasil belajar merupakan dari proses komplek. Hal ini 

disebabkan banyak faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu 1) faktor fisiologi, seperti kondisi fisik dan kondisi indra 2) 

faktor psikologi meliputi bakat, minat, kecerdasan, motivasi, kemampuan 

kognitif.sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah 10 faktor 

lingkungan seperti alam, masyarakat/ keluarga 2) factor instrumental yang terdiri dari 

kurikulum/ bahan pengajaran, sarana dan fasilitas.

Berdasarkan  kutipan di atas dapat disimpulkan hasil belajar siswa adalah 

performance dan kompetensinya dalam satu mata pelajaran setelah mempelajari materi 

untuk mencapai tujuan pengajaran dalam satu satuan waktu yang bisa berupa cawu, 

semester dan akademik. Performance dan kompetensinya tersebet meliputi a) ranah 

kognitif seperti informasi dan pengetahuan/ knowledge, konsep dan prinsip b) ranah 

psikomotor/ skills dan c) ranah efektif seperti perasaan, sikap,nilai dan integritas pribadi.

2.1.3. Metode Demonstrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1980) metode mengandung arti cara 

yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud  (dalam ilmu pengetahuan), 

cara kerja konsisten untuk memudahkan pelakasanaan suatu kegiatan  guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. Sejalan dengan pengertian  Joni (1993) mengartikan metode 

sebagai cara kerja yang bersifat relative umum yang sesuai untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dengan demikian metode dapat diartikan sebagai cara/ jalan 

menyajikan/melaksanakan kegiatan untuk  mencapai  tujuan. 

Metode demontrasi berasal dari bahasa latin “methodos” yang berarti jalan yang 

harus dilalui. Metode adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pelajaran, oleh karena itu peranan metode 

pengajaran sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar.

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau 

mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang 

sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang 
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dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan ( Mulyani 

Sumantri, dalam Roetiyah 2001 : 82 ). Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode bemonstrasi menurut penulis adalah cara penyajian pelajaran 

dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu yang disertai dengan 

penjelasan lisan.

a. Keunggulan Metode Demonstrasi

Keunggulan dari metode demonstrasi adalah kemungkinan anak mendapat 

kesalahan lebih kecil, sebab siswa mendapatkan langsung dari hasil pengamatan 

kemudian siswa memperoleh pengalaman langsung, siswa dapat memusatkan 

perhatiannya pada hal-hal yang dianggap penting, bila melihat hal-hal yang membuat 

keraguan, siswa dapat bertanya langsung pada guru. 

Dari pendapat diatas bahwa keunggulan metode demonstrasi adalah siswa dapat 

memusatkan perhatiannya pada pokok bahasan yang akan didemonstrasikan, siswa 

memperoleh pengalaman yang dapat membentuk ingatan yang kuat, siswa terhindar dari 

kesalahan dari mengambil suatu kesimpulan, pertanyaan-pertanyaan  yang timbul dapat 

dijawab sendiri oleh siswa pada saat dilaksanakannya demonstrasi, apabila terjadi 

keraguan siswa dapat menanyakan secara langsung pada guru, kesalahan yang terjadi 

dari hasil ceramah dapat diperbaiki karena siswa langsung diberikan contoh konkretnya.

b. Kelemahan Metode Demonstrasi

Walaupun memiliki beberapa kelebihan, namun metode demonstrasi ini juga 

memiliki beberapa kelemahan. Meskipun metode ini memiliki banyak kelemahan, penulis 

melihat metode ini sangat bagus sekali apabila diterapkan dalam pembelajaran, karena 

siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi juga menghilangkan kejenuhan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ( 2000 : 57 ), ada beberapa kelemahan metode 

demonstrasi yaitu anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan 

mempertunjukkan, tidak semua benda tidak didemonstrasika, sukar dimengerti bila 

didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Agar 

pelaksanaan metode demonstrasi berjalan baik, alangkah baiknya guru memperhatikan 

hal-hal berikut : 
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1) rumusan tujuan instruksional yang dapat dicapai oleh siswa

2) susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai 

dengan skenario yang direncanakan.

3) persiapkan peralatan atau bahan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai dan 

atur sesuai skenario yang direncanakan.

4) teliti terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan agar demonstrasi berhasil 

dilakukan.

5) perhitungkan waktu yang dibutuhkan sehingga kita dapat memberikan keterangan dari 

siswa bisa mengajukan pertanyaan apabila ada keraguan.

2.1.4. Model Pembelajaran Sosiodrama

Berbicara masalah model pembelajaran sosiodrama tidak bisa lepas dari model 

pembelajaran sosiodrama, sebab keduanya sama-sama dapat diterapkan dalam 

pengajaran PKn yang sukar dipisahkan satu sama lainnya. Sosiodrama adalah salah satu 

bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan peranan, sikap, tingkah 

laku, nilai, dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang dan cara berpikir orang 

lain (Achmad, 1981:80). 

   Dengan demikian sosiodrama adalah merupakan suatu teknik atau cara agar 

para guru dan siswa memperoleh penghayatan nilai-nilai dan perasaan. Sedangkan 

sosiodrama berarti mandramatisasikan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial 

(Surachmad, 1973:125). 

  Jadi model pembelajaran sosiodrama adalah cara mengungkapkan kehidupan 

dan hubungan sosial secara keseluruhannya pada sekelompok siswa. Sedangkan metode 

bermain peran ditekankan kepada setiap individu siswa dalam memerankan suatu tokoh 

tertentu pada drama yang bersangkutan. Dengan model pembelajaran sosiodrama, 

diharapkan siswa dapat menghayati dan berperan dalam berbagai figur khayalan atau figur 

sesungguhnya dalam berbagai situasi. Model pembelajaran sosiodrama yang 

direncanakan dengan baik dapat menanamkan kemampuan bertanggung jawab dalam 

bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain dan 

belajar mengambil keputusan dalam hubungan kerja kelompok. Model pembelajaran 

sosiodrama ini dapat diterapkan pada pengajaran PKn dengan pokok bahasan tentang 



11

hubungan kehidupan sosial, misalnya: peranan tokoh-tokoh,  susunan dan masyarakat 

feodal. 

  Melalui model pembelajaran role playing dapat melibatkan aspek-aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Aspek kognitif meliputi pemecahan masalah, aspek afektif 

meliputi sikap, nilai-niali pribadi/orang lain, membandingkan, mempertentangkan nilai-nilai, 

mengembangkan empati atas dasar tokoh yang mereka perankan. Sedangkan aspek 

psikomotor terlihat ketika siswa memainkan peran di depan kelas. Dengan demikian 

diharapkan, minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran PKn yang selalu kaku dan 

menjemukan dapat disegarkan kembali.  

Tujuan dan manfaat role playing menurut Shaftel 1) Agar menghayati sesuatu 

kejadian atau hal yang sebenarnya dalam realita hidup. 2) Agar memahami apa yang 

menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya. 3) Untuk mempertajam indera dan 

rasa siswa terhadap sesuatu. 4) Sebagai penyaluran/pelepasan ketegangan dan 

perasaan-perasaan. 5) Sebagai alat mendiagnosa keadaan kemampuan siswa. 6)  

Pembentukan konsep secara mandiri. 7) Menggali peranan-peranan dari pada seseorang 

dalam suatu kehidupan kejadian/keadaan. 8) Membina siswa dalam kemampuan 

memecahkan masalah, berfikir kritis, analisis, berkomunikasi, hidup dalam kelompok dan 

lain-lain. 9) Melatih anak ke arah mengendalikan dan membaharui perasaannya, cara 

berfikirnya, dan perbuatannya.

Langkah-langkah sosiodrama

1. Pemanasan (pengantar serta pembahasan ceritera dari guru). 

2. Memilih siswa yang akan berperan. 

3. Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. 

4. Mengatur panggung/ruang 

5. Permainan.  

6. Diskusi dan evaluasi.  

7. Permainan berikutnya. 

8.  Diskusi lebih lanjut. 

9.  Generalisasi. 

Masalah-masalah sosial yang dapat dijajaki dengan model pembelajaran 

sosiodrama Waney adalah sebagai berikuta) Masalah pertentanganantar pribadi-pribadi. 
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b) Masalah hubungan antar kelompok yang  mengungkap masalah hubungan antar suku, 

bangsa, kepercayaan. c)  Masalah kemelut pribadi yaitu kemelut antara tekanan orang tua 

dan kemauannya, juga antara kelompoknya dengan kemauannya. d)  Masalah masa 

lampau dan sekarang.Hal ini meliputi situasi yang kritis di waktu lampau dan sekarang di 

mana para pejabat dan pemimpin politik menghadapi berbagai permasalahan dan harus 

mengambil keputusan (Achmad, 1985:82).

Sintak dari model pembelajaran ini adalah: guru menyiapkan scenario 

pembelajaran, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari scenario tersebut, 

pembentukan kelompok siswa, penyampaian kompetensi, menunjuk siswa untuk 

melakonkan scenario yang telah dipelajarinya, kelompok siswa membahas peran yang 

dilakukan oleh pelakon, presentasi hasil kelompok, bimbingan penyimpulan dan refleksi.

Model pembelajaran sosiodrama adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran 

dengan mendramasisasikan tingkah laku dalam hubungan sosial dengan suatu problem, 

agar peserta didik dapat memecahkan masalah sosial. Model pembelajaran sosiodrama 

bertujuan untuk mempertunjukkan suatu perbuatan dari suatu pesan yang ingin 

disampaikan  dari peristiwa yang pernah dilihat. pendekatan ini juga menjadikan siswa 

menjadi senang, sedih, dan tertawa jika pemerannya dapat menjiwai dengan baik.   

1. Kelebihan model pembelajaran sosiodrama 

Menurut Mansyur (1996) model pembelajaran sosiodrama memiliki kelebihan 

seperti, (1) melatih siswa untuk berkreaktif dan berinisiatif, (2) melatih siswa untuk 

memahami sesuatu dan mencoba melakukannya, (3) memupuk bakat siswa yang memiliki 

bibit seni dengan baik melalui sosiodrama yang sering dilakukannya dalam metode ini, (4) 

memupuk kerja sama antar teman dengan lebih baik pula, dan (5)  membuat siswa merasa 

senang, karena dapat terhibur oleh fragmen teman-temannya.  

2. Kekurangan model pembelajaran sosiodrama  

Kekurangan tersebut antara lain adalah, (1) pada umumnya yang aktif hanya yang 

berperan saja (2) ini cenderung dominan unsur rekreasinya daripada kerjanya, karena 

untuk berlatih sosiodrama memerlukan banyak waktu dan tenaga, (3) membutuhkan ruang 

yang cukup luas, dan (4) sering mengganggu kelas di sebelahnya. 

Pendapat Piget bahwa belajar merupakan proses berpikir siswa bagaimana ia 

memperoleh pengetahuan. Sejalan dengan pendapat di atas    ( Jean Piget ) bahwa tahap 
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perkembangan intelektuan anak pada usia sekolah dasar, umumnya berada tahap 

operasional konkrit. Mereka masih lemah jika untuk berpikir abstrak. hal ini berarti bahwa 

dalam pengajaran di kelas guru sebanyak mungkin melibatkan pengalaman fisik anak, 

yaitu melalui kegiatan pengamatan dan memberikan contoh-contoh kecil yang ada di 

lingkungan belajar siswa.

2.2.  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Wari Hastutii dengan judul Upaya peningkatan hasil 

Belajar IPSmelalui model Sosiodrama dengan menerapkan metode demonstrasi pada 

siswa kelas V SD Sejomulyo 02  Kecamatan Juwana tahun 2008, dengan hasil akhir 

penelitian pada siklus II sebagai berikut : dari 28 siswa yang mendapat nilai diatas 75 ada 

27 siswa atau 96 % dan 1 siswa atau 4 %  belum mencapai KKM yaitu kurang dari 75 

sedangkan nilai rata-rata kelas mencapai 89 sehingga penelitian tidak dilajutkan ke siklus 

berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh  Sukarno dengan judul Peningkatan hasil belajar 

PKn melalui metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siswa 

kelas V SD Negeri Terteg Kecamatan Pucakwangi Tahun 2012, dengan hasil penelitian 

pada siklus II sebagai berikut : dari 9 siswa  semua nilai diatas 70 atau mencapai KKM  

dengan rincian nilai 71 sampai dengan 80  ada 3 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 ada 2 

siswa dan nilai 91 sampai dengan 100 ada 4 siswa sedangkan nilai rata-rata kelas 91

sehingga penelitian diakhiri pada siklus II.

2.3 . Kerangka Berpikir

Keberhasilan atas hasil belajar dipengaruhi oleh banyak hal  baik yang berasal 

dari dalam dan dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Untuk mengimplementasi strategi tersebut ditetapkan metode demonstrasi dengan 

model pembelajaran sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar  PKn dalam 

Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah  Kabupaten/ 

kota dan propinsi dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah 

kabupaten /kota “.
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Pada kondisi awal guru kelas belum menggunakan metode demonstrasi dengan 

model pembelajaran sosiodrama hasil belajar PKn kurang memuaskan. Peneliti berusaha 

menerapkan hasil belajar siswa terhadap materi pada pelajaran PKn dengan 

menggunakan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus II 

di duga akan meningkatkan hasil belajar PKn dalam kompetensi dasar bentuk-bentuk 

keputusan bersama. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar kondisi awal sampai pada 

siklus II yang selalu meningkat hasil belajarnya.

2.4. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas maka dapat ditarik simpulan 

sementara bahwa melalui penerapan metode demonstrasi dengan model pembelajaran 

sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar  mengenal lembaga-lembaga dalam 

susunan pemerintah Kabupten/ kota dan propinsi “ pada siswa kelas 4  semester gasal  

SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2012/2013.
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BAB II

 KAJIAN PUSTAKA



2.1. Kajian Teori

2.1.1. Hakikat dan Struktur Keilmuan PKn

1. Hakikat PKn

      	  Tentang hakikat PKn ada berbagai pandangan mengenai apa itu PKn.  Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah :

a. Azyumardi Azra mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demojrasi, rule of low, HAM hak dan kewajiban warga negara, serta proses demokrasi. 

b. Sordijarto berpendapat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun system politik yang demokratis.

c. Sedangkan Zamroni mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis.

2. Struktur Keilmuan PKn.

 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hokum, sejarah , moral dan filsafat. Struktur keilmuan PKn adalah mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraa merupakan bidang kajian interdispliner, artinya materi keilmuan Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu antara lain olmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, moral dan filsafat. Struktur keilmuan mencakup tiga dimensi yaitu : (a) Civics knowledge (Pengetahuan kewarganegaraan) (b) Civics skills (Ketrampilan kewarganegaraan) dan ( c ) Civics virtues (kebijakan kewarganegaraan). Ketiga dimensi struktur keilmuan PKn tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Civics knowledge mencakup 1) konsep-konsep tentang substansi demokrasi 2) ketegangan-ketegangan abadi yang memunculkan isu-isu public, 3) konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintah demokratis 4) fungsi-fungsi lembaga-lembaga demokratis 5) praktik-praktik kewarganegaraan 6) konteks demokrasi, budaya, social,politik dan ekonomi.

Civics skills meliputi 1) ketrampilan-ketrampilan partisipatoris kewarganegaraan 2) berinteraksi dengan sesama warganegra untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan bersama 3) memonitor isu-isu dan peristiwa-peristiwa public 4) mempengaruhi pengambilan keputusan tentang isu-isu public 5) melaksanakan keputusan kebijakan tentang isu-isu public 6) ketrampilan-ketrampilan kognitif kewarganegaraan demokratis 7) mengenali dan mendeskripsikan gejala-gejala dalam kehidupan politikdan kenegaraan 8) menganalisa dan menjelaskan gejala dalam kehidupan politik 9) menilai dan mengambil dan mempertahankan posisi terhadap peristiwa dan isu public 10) membuat keputusan 11 berfikir kritis tentang kondisi kehidupan politik 12) berfikir konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politi dan kenegaraan 

Civic svirtue (kebajikan kewarganegaraan) mencakup 1) memajukan kesejahteraan/ kebaikan bersama, 2) mengakui kesamaan derajat dan martabat setiap orang, 3) menghargai dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, 4) berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik dan kenegaraan, 5) mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintah demokrasi, 6) menjadi pribadi yang mampu memerintah diri sendiri dengan menerapkan kebajikan-kebajikan kewarganegaraan, dan 7) mendukung dan memelihara prinsip-prinsip dan praktik demokrasi.



2.1.2. Hasil Belajar PKn

	 Purwanto (1989:3) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu yang digunakan 

untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan. Hasil belajar siswa terwujud setelah mempelajari materi dan menjadi ukuran tercapinya tujuan pengajaran sesuai dengan prinsip perbedaan individu dalam satu kelas tertentu , sekalipun ditetapkan tujuan dan materi serta metode pembelajaran yang sama bagi semua siswa. Akan tetapi perbedaan hasil belajar terungkap dari skor tes. Dengan demikian akan didapatkan hasil belajar individu dan hasil belajar kelompok.

Surahmad, (1997 : 88) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yanmg diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku. Hasil belajar merupakan dari proses komplek. Hal ini disebabkan banyak faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 1) faktor fisiologi, seperti kondisi fisik dan kondisi indra 2) faktor psikologi meliputi bakat, minat, kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif.sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah 10 faktor lingkungan seperti alam, masyarakat/ keluarga 2) factor instrumental yang terdiri dari kurikulum/ bahan pengajaran, sarana dan fasilitas.

Berdasarkan  kutipan di atas dapat disimpulkan hasil belajar siswa adalah performance dan kompetensinya dalam satu mata pelajaran setelah mempelajari materi untuk mencapai tujuan pengajaran dalam satu satuan waktu yang bisa berupa cawu, semester dan akademik. Performance dan kompetensinya tersebet meliputi a) ranah kognitif seperti informasi dan pengetahuan/ knowledge, konsep dan prinsip b) ranah psikomotor/ skills dan c) ranah efektif seperti perasaan, sikap,nilai dan integritas pribadi.



2.1.3. Metode Demonstrasi

	 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1980) metode mengandung arti cara 

yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud  (dalam ilmu pengetahuan), cara kerja konsisten untuk memudahkan pelakasanaan suatu kegiatan  guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sejalan dengan pengertian  Joni (1993) mengartikan metode sebagai cara kerja yang bersifat relative umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian metode dapat diartikan sebagai cara/ jalan menyajikan/melaksanakan kegiatan untuk  mencapai  tujuan. 

	Metode demontrasi berasal dari bahasa latin “methodos” yang berarti jalan yang harus dilalui. Metode adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pelajaran, oleh karena itu peranan metode pengajaran sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar.

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan ( Mulyani Sumantri, dalam Roetiyah 2001 : 82 ). Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode bemonstrasi menurut penulis adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu yang disertai dengan penjelasan lisan.

a. Keunggulan Metode Demonstrasi

Keunggulan dari metode demonstrasi adalah kemungkinan anak mendapat kesalahan lebih kecil, sebab siswa mendapatkan langsung dari hasil pengamatan kemudian siswa memperoleh pengalaman langsung, siswa dapat memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang dianggap penting, bila melihat hal-hal yang membuat keraguan, siswa dapat bertanya langsung pada guru. 

Dari pendapat diatas bahwa keunggulan metode demonstrasi adalah siswa dapat memusatkan perhatiannya pada pokok bahasan yang akan didemonstrasikan, siswa memperoleh pengalaman yang dapat membentuk ingatan yang kuat, siswa terhindar dari kesalahan dari mengambil suatu kesimpulan, pertanyaan-pertanyaan  yang timbul dapat dijawab sendiri oleh siswa pada saat dilaksanakannya demonstrasi, apabila terjadi keraguan siswa dapat menanyakan secara langsung pada guru, kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki karena siswa langsung diberikan contoh konkretnya.

b. Kelemahan Metode Demonstrasi

Walaupun memiliki beberapa kelebihan, namun metode demonstrasi ini juga memiliki beberapa kelemahan. Meskipun metode ini memiliki banyak kelemahan, penulis melihat metode ini sangat bagus sekali apabila diterapkan dalam pembelajaran, karena siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi juga menghilangkan kejenuhan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ( 2000 : 57 ), ada beberapa kelemahan metode demonstrasi yaitu anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan mempertunjukkan, tidak semua benda tidak didemonstrasika, sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Agar pelaksanaan metode demonstrasi berjalan baik, alangkah baiknya guru memperhatikan hal-hal berikut : 

1)	rumusan tujuan instruksional yang dapat dicapai oleh siswa

2)	susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang direncanakan.

3)	persiapkan peralatan atau bahan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai dan atur sesuai skenario yang direncanakan.

4)	teliti terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan agar demonstrasi berhasil dilakukan.

5)	perhitungkan waktu yang dibutuhkan sehingga kita dapat memberikan keterangan dari siswa bisa mengajukan pertanyaan apabila ada keraguan.



2.1.4.  Model Pembelajaran Sosiodrama

Berbicara masalah model pembelajaran sosiodrama tidak bisa lepas dari model pembelajaran sosiodrama, sebab keduanya sama-sama dapat diterapkan dalam pengajaran PKn yang sukar dipisahkan satu sama lainnya. Sosiodrama adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan peranan, sikap, tingkah laku, nilai, dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang dan cara berpikir orang lain (Achmad, 1981:80). 

   	 Dengan demikian sosiodrama adalah merupakan suatu teknik atau cara agar para guru dan siswa memperoleh penghayatan nilai-nilai dan perasaan. Sedangkan sosiodrama berarti mandramatisasikan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial (Surachmad, 1973:125). 

  Jadi model pembelajaran sosiodrama adalah cara mengungkapkan kehidupan dan hubungan sosial secara keseluruhannya pada sekelompok siswa. Sedangkan metode bermain peran ditekankan kepada setiap individu siswa dalam memerankan suatu tokoh tertentu pada drama yang bersangkutan. Dengan model pembelajaran sosiodrama, diharapkan siswa dapat menghayati dan berperan dalam berbagai figur khayalan atau figur sesungguhnya dalam berbagai situasi. Model pembelajaran sosiodrama yang direncanakan dengan baik dapat menanamkan kemampuan bertanggung jawab dalam bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain dan belajar mengambil keputusan dalam hubungan kerja kelompok. Model pembelajaran sosiodrama ini dapat diterapkan pada pengajaran PKn dengan pokok bahasan tentang hubungan kehidupan sosial, misalnya: peranan tokoh-tokoh,  susunan dan masyarakat feodal. 

  Melalui model pembelajaran role playing dapat melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Aspek kognitif meliputi pemecahan masalah, aspek afektif meliputi sikap, nilai-niali pribadi/orang lain, membandingkan, mempertentangkan nilai-nilai, mengembangkan empati atas dasar tokoh yang mereka perankan. Sedangkan aspek psikomotor terlihat ketika siswa memainkan peran di depan kelas. Dengan demikian diharapkan, minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran PKn yang selalu kaku dan menjemukan dapat disegarkan kembali.  

Tujuan dan manfaat role playing menurut Shaftel 1) Agar menghayati sesuatu kejadian atau hal yang sebenarnya dalam realita hidup. 2) Agar memahami apa yang menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya. 3) Untuk mempertajam indera dan rasa siswa terhadap sesuatu. 4) Sebagai penyaluran/pelepasan ketegangan dan perasaan-perasaan. 5) Sebagai alat mendiagnosa keadaan kemampuan siswa. 6)  Pembentukan konsep secara mandiri. 7) Menggali peranan-peranan dari pada seseorang dalam suatu kehidupan kejadian/keadaan. 8) Membina siswa dalam kemampuan memecahkan masalah, berfikir kritis, analisis, berkomunikasi, hidup dalam kelompok dan lain-lain. 9) Melatih anak ke arah mengendalikan dan membaharui perasaannya, cara berfikirnya, dan perbuatannya.

Langkah-langkah sosiodrama 

1. Pemanasan (pengantar serta pembahasan ceritera dari guru). 

2. Memilih siswa yang akan berperan. 

3. Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. 

4. Mengatur panggung/ruang 

5. Permainan.  

6. Diskusi dan evaluasi.  

7. Permainan berikutnya. 

8.  Diskusi lebih lanjut. 

9.  Generalisasi. 

Masalah-masalah sosial yang dapat dijajaki dengan model pembelajaran sosiodrama Waney adalah sebagai berikuta) Masalah pertentanganantar pribadi-pribadi. b) Masalah hubungan antar kelompok yang  mengungkap masalah hubungan antar suku, bangsa, kepercayaan. c)  Masalah kemelut pribadi yaitu kemelut antara tekanan orang tua dan kemauannya, juga antara kelompoknya dengan kemauannya. d)  Masalah masa lampau dan sekarang.Hal ini meliputi situasi yang kritis di waktu lampau dan sekarang di mana para pejabat dan pemimpin politik menghadapi berbagai permasalahan dan harus mengambil keputusan (Achmad, 1985:82).

Sintak dari model pembelajaran ini adalah: guru menyiapkan scenario pembelajaran, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari scenario tersebut, pembentukan kelompok siswa, penyampaian kompetensi, menunjuk siswa untuk melakonkan scenario yang telah dipelajarinya, kelompok siswa membahas peran yang dilakukan oleh pelakon, presentasi hasil kelompok, bimbingan penyimpulan dan refleksi.

Model pembelajaran sosiodrama adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan mendramasisasikan tingkah laku dalam hubungan sosial dengan suatu problem, agar peserta didik dapat memecahkan masalah sosial. Model pembelajaran sosiodrama bertujuan untuk mempertunjukkan suatu perbuatan dari suatu pesan yang ingin disampaikan  dari peristiwa yang pernah dilihat. pendekatan ini juga menjadikan siswa menjadi senang, sedih, dan tertawa jika pemerannya dapat menjiwai dengan baik.   

1. Kelebihan model pembelajaran sosiodrama 

Menurut Mansyur (1996) model pembelajaran sosiodrama memiliki kelebihan seperti, (1) melatih siswa untuk berkreaktif dan berinisiatif, (2) melatih siswa untuk memahami sesuatu dan mencoba melakukannya, (3) memupuk bakat siswa yang memiliki bibit seni dengan baik melalui sosiodrama yang sering dilakukannya dalam metode ini, (4) memupuk kerja sama antar teman dengan lebih baik pula, dan (5)  membuat siswa merasa senang, karena dapat terhibur oleh fragmen teman-temannya.  

2. Kekurangan model pembelajaran sosiodrama  

Kekurangan tersebut antara lain adalah, (1) pada umumnya yang aktif hanya yang berperan saja (2) ini cenderung dominan unsur rekreasinya daripada kerjanya, karena untuk berlatih sosiodrama memerlukan banyak waktu dan tenaga, (3) membutuhkan ruang yang cukup luas, dan (4) sering mengganggu kelas di sebelahnya. 

Pendapat Piget bahwa belajar merupakan proses berpikir siswa bagaimana ia memperoleh pengetahuan. Sejalan dengan pendapat di atas    ( Jean Piget ) bahwa tahap perkembangan intelektuan anak pada usia sekolah dasar, umumnya berada tahap operasional konkrit. Mereka masih lemah jika untuk berpikir abstrak. hal ini berarti bahwa dalam pengajaran di kelas guru sebanyak mungkin melibatkan pengalaman fisik anak, yaitu melalui kegiatan pengamatan dan memberikan contoh-contoh kecil yang ada di lingkungan belajar siswa.



2.2.  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Wari Hastutii dengan judul Upaya peningkatan hasil Belajar IPSmelalui model Sosiodrama dengan menerapkan metode demonstrasi pada siswa kelas V SD Sejomulyo 02  Kecamatan Juwana tahun 2008, dengan hasil akhir penelitian pada siklus II sebagai berikut : dari 28 siswa yang mendapat nilai diatas 75 ada 27 siswa atau 96 % dan 1 siswa atau 4 %  belum mencapai KKM yaitu kurang dari 75 sedangkan nilai rata-rata kelas mencapai 89 sehingga penelitian tidak dilajutkan ke siklus berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh  Sukarno dengan judul Peningkatan hasil belajar PKn melalui metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siswa kelas V SD Negeri Terteg Kecamatan Pucakwangi Tahun 2012, dengan hasil penelitian pada siklus II sebagai berikut : dari 9 siswa  semua nilai diatas 70 atau mencapai KKM  dengan rincian nilai 71 sampai dengan 80  ada 3 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 ada 2 siswa dan nilai 91 sampai dengan 100 ada 4 siswa sedangkan nilai rata-rata kelas 91 sehingga penelitian diakhiri pada siklus II.



2.3 . Kerangka Berpikir

Keberhasilan atas hasil belajar dipengaruhi oleh banyak hal  baik yang berasal dari dalam dan dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk mengimplementasi strategi tersebut ditetapkan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama untuk meningkatkan hasil belajar  PKn dalam Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah  Kabupaten/ kota dan propinsi dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten /kota “.

Pada kondisi awal guru kelas belum menggunakan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama hasil belajar PKn kurang memuaskan. Peneliti berusaha menerapkan hasil belajar siswa terhadap materi pada pelajaran PKn dengan menggunakan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus II di duga akan meningkatkan hasil belajar PKn dalam kompetensi dasar bentuk-bentuk keputusan bersama. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar kondisi awal sampai pada siklus II yang selalu meningkat hasil belajarnya.



2.4. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas maka dapat ditarik simpulan sementara bahwa melalui penerapan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama  dapat meningkatkan hasil belajar  mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah Kabupten/ kota dan propinsi “ pada siswa kelas 4  semester gasal  SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun pelajaran 2012/2013.
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