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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Hakekat Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana (2001), hasil belajar adalah suatu akibat dari 

proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes 

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

perbuatan. Sedangkan S. Nasution (1989) berpendapat bahwa hasil belajar 

adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai 

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam 

diri pribadi individu yang belajar. 

Sementara itu Bloom (Etin Solihatin, 2012), membagi hasil belajar 

ke dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar 

pada dasarnya merupakan suatu kemampuan yang berupa keterampilan 

dan perilaku baru sebagai akibat latihan atau pengalaman. Dalam hal ini 

Aronson dan Briggs (Etin Solihatin, 2012) mengemukakan bahwa hasil 

belajar adalah perilaku yang dapat diamati dan menunjukkan kemampuan 

yang dimiliki seseorang. Sedangkan Oemar Hamalik (2010) 

mendefinisikan hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Berdasarkan beberapa definisi hasil belajar diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan yang berupa pengetahuan, 
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sikap, keterampilan atau perilaku siswa sebagai akibat dari proses belajar 

(latihan dan pengalaman). Pengukuran terhadap perubahan perilaku itu 

digunakan alat pengukuran yang berupa tes yang disusun secara terencana, 

baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan yang mencangkup dua 

aspek yaitu kognitif. 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Menurut Purwanto (2011) hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu intern (dalam) dan ekstern (luar). Faktor intern adalah faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari dalam diri siswa. 

Faktor intern terbagi menjadi dua faktor, yaitu: 

1.1. Faktor fisiologi 

Faktor fisiologi adalah bagaimana kondisi fisik siswa dan panca 

indranya yang sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar.  

1.2. Faktor psikologi 

Faktor psikologi juga mempengaruhi dalam hasil belajar, yang meliputi 

bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

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

pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. 

Pengaruh lingkungan ini pada umumnya bersifat positif dan tidak 

memberikan paksaan pada individu. Terdapat dua faktor ekstern yaitu 

1. Faktor lingkungan yang meliputi lingkungan alam dan sosial. 
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2. Faktor instrumental, merupakan faktor yang sangat penting pula dan 

paling menentukan dalam pencapaian hasil/output yang dikehendaki, 

karena instrumental inilah yang menentukan bagaimana proses belajar 

mengajar itu akan terjadi dalam diri siswa yang meliputi 

kurikulum/bahan pelajaran, guru/pengajar, sarana dan fasilitas, 

administrasi/manajemen. 

Sedangkan Carol dalam Angkowo dan Kosasih (2007) berpendapat 

bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu: 

1. Faktor bakat belajar 

2. Faktor waktu yang tersedia untuk belajar 

3. Faktor kemampuan individu 

4. Faktor kualitas pengajaran 

5. Faktor lingkungan 

Kelima faktor tersebut, faktor pertama sampai keempat berkenaan 

dengan individu, sedangkan faktor terakhir atau kelima merupakan faktor 

yang datangnya dari luar diri siswa yaitu faktor lingkungan. 

Dari kedua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari dua faktor yaitu faktor 

intern yang mana faktor ini berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, dan 

faktor yang kedua yaitu faktor ekstern, yang berasal dari luar siswa. 

Salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar dari 

faktor sekolah adalah metode mengajar guru, oleh karena itu seharusnya 

guru menggunakan metode yang lebih mengaktifkan siswa sehingga hasil 
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belajar bisa optimal. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran yaitu metode role playing karena 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan 

siswa (Hayardin 2012). 

2.1.3 Metode Role Playing 

2.1.3.1. Pengertian Metode 

Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Slameto 2010). Menurut Etin 

Solihatin (2012) metode adalah cara guru menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian 

Oemar Hamalik (2011) berpendapat bahwa metode adalah cara yang 

digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya 

mencapai tujuan kurikulum. Suatu metode mengandung pengertian 

terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Metode dilaksanakan melalui prosedur tertentu. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

2.1.3.2. Hakekat Metode Role Playing 

Metode role playing merupakan salah satu bentuk dari metode 

simulasi. Menurut Muhammad Ali (1987) Simulasi dapat diartikan 

sebagai suatu cara pengajaran dengan melakukan proses tingkah laku 
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secara tiruan. Kata simulasi berasal dari bahasa inggris “to simulate” 

yang artinya meniru, melakukan hal yang serupa tentang kejadian-

kejadian yang mengandung nilai-nilai kemudian ditiru, dibawa ke 

kelas, apa-apa yang terjadi dalam masyarakat itulah yang ditiru dan 

dibawa kedalam kelas (Widi Rahardja, 2002). Sedangkan menurut 

Wina Sanjaya (2007) simulasi berasal dari kata simulate yang artinya 

berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, 

simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, 

prinsip, atau keterampilan tertentu. 

Dari pendapat ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

simulasi pada dasarnya semacam permainan dalam pengajaran 

didalam kelas yang diangkat dari realita kehidupan dengan tujuan 

untuk memberikan pemahaman tentang sesuatu konsep atau prinsip, 

atau dapat juga untuk melatih kemampuan memecahkan masalah 

yang bersumber dari realita kehidupan di masyarakat. Menurut Wina 

Sanjaya (2007) jenis-jenis simulasi terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

1. Sosiodrama, adalah metode pembelajaran bermain peran untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena 

sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara 

manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran 

keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama 

digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan 
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akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan 

siswa untuk memecahkannya. 

2. Psikodrama, adalah metode pembelajaran dengan bermain peran 

yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. 

Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, 

menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-

tekanan yang dialaminya. 

3. Role playing, atau bermain peran adalah metode pembelajaran 

sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi 

peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau 

kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. 

Topik yang dapat diangkat untuk role playing misalnya kejadian 

seputar pemberontakan G 30 S/PKI, memainkan peran sebagai 

juru kampanye suatu partai atau gambaran keadaan yang 

mungkin muncul pada abad teknologi informasi. 

Sedangkan menurut Widi Rahardja (2002) bentuk-bentuk 

simulasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Permainan peran (role playing) adalah salah satu bentuk 

permainan yang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sikap, 

tingkah laku, nilai-nilai tertentu dengan maksud agar dapat 

menghayati perasaan, sudut pandang, cara berfikir orang lain. 
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Jadi melalui permainan peran si pelaku akan memerankan 

sesuatu lakon seperti adanya. 

2. Sosiodrama, dapat dikatakan suatu bentuk bercerita dimana para 

pelaku dalam cerita itu memperagakan (memvisualisasikan) 

masalah-masalah yang ada dalam cerita itu, sehingga isi cerita 

itu dapat ditangkap dengan mata, telinga, dan rasa/hati. 

Sosiodrama berbeda dengan permainan peran, sosiodrama 

ceritanya diskenario secara lengkap terdiri dari klimaks, anti 

klimaks, dan pemecahan masalah, sedangkan permainan peran 

ceritanya cuma sepenggal saja. 

3. Permainan simulasi adalah permainan dimana para subjek didik 

mengambil peran misalnya: sebagai orang-orang yang harus 

mengambil keputusan, bertindak seolah-olah betul-betul terlibat 

dalam situasi tertentu, berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

tetapi tujuan-tujuan itu saling bertabrakan, dalam mencapai 

tujuan itu para pengambil keputusan harus sesuai pada 

ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan kata lain permain 

simulasi adalah permainan dimana para pemain dimasukkan 

dalam tiruan situasi, sehingga mereka merasa ada dalam situasi 

yang sesungguhnya. Tujuannya adalah supaya para pemain 

(siswa) dapat membentuk konsep-konsep sendiri. 

Berdasarkan dari pendapat kedua ahli tersebut dapat 

disimpulkan metode role playing merupakan salah satu bentuk 
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simulasi yaitu salah satu bentuk permainan yang dipakai untuk 

menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, nilai-nilai tertentu dengan 

maksud agar dapat menghayati perasaan, sudut pandang, cara 

berfikir orang lain. 

Menurut Judith Mel Silberman (2010) metode role playing 

merupakan salah satu metode yang sangat berguna untuk menggali 

sikap dan untuk melatih kemampuan. Bruce Joyce,dkk (2011) 

berpendapat bahwa role playing adalah model yang berbasis 

pengalaman dan mensyaratkan adanya materi dukungan yang tidak 

terlalu banyak, selain situasi-situasi permasalahan itu sendiri. 

Melalui role playing, siswa dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam mengenali dan memperhitungkan perasaannya sendiri dan 

perasaan orang lain, siswa bisa memiliki perilaku baru dalam 

menghadapai situasi sulit yang tengah dihadapi, dan siswa bisa 

meningkatkan skill memecahkan masalah. Selain itu, role playing 

bisa merangsang timbulnya beberapa aktivitas. Karena siswa 

menikmati tindakan dan pemeranan, siswa akan lupa bahwa role 

playing adalah salah satu sarana untuk mengembangkan materi 

instruksional. 

Sedangkan menurut Utomo Dananjaya (2010) bermain peran 

(role playing) adalah media yang berharga untuk terciptanya situasi 

kehidupan nyata. Media ini menyediakan lingkungan yang aman 

bagi siswa untuk berimajinasi, bereksperimen dengan perilaku dan 
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keterampilan baru. Karena siswa terlibat dalam peran mereka maka 

pembelajaran menjadi bersifat holistik melibatkan emosi, 

psikomotorik maupun kognisi mereka. Bermain peran adalah 

aktivitas yang di dalamnya siswa tidak perlu merasa cemas. Dalam 

kegiatan ini seolah-olah mengijinkan mereka untuk mencetak 

kesalahan dan mendorong untuk mengambil risiko dan 

bereksperimen. Bahkan siswa yang berkemampuan rendah pun dapat 

merasa sukses. Kreativitas dari semua siswa dapat bebas melalui 

aktivitas ini. 

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan metode bermain 

peran (role playing) yaitu metode yang berbasis pengalaman untuk 

menggali sikap dan melatih kemampuan siswa yang menggambarkan 

situasi kehidupan nyata. 

2.1.3.3. Tujuan Metode Role Playing 

Menurut Widi Rahardja (2002) ada sembilan tujuan metode 

role playing, yaitu: 

1. Agar siswa lebih dapat menghayati terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu kejadian tertentu. 

2. Agar siswa dapat memahami penyebab, akibat, dan jalan keluar 

terhadap suatu persoalan. 

3. Agar indera dan rasa siswa lebih tajam dalam menghadapi suatu 

konflik batin, perasaan-perasaan yang tegang dalam menghadapi 

masalah-masalah sosial dapat tersalurkan. 
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4. Dengan mengamati atau melakonkan/meragakan suatu peran 

tertentu dapat membantu terbentuknya suatu konsep secara 

mandiri pada siswa. 

5. Menggali potensi siswa dalam bermain peran serta memperjelas 

pola pikir yang kritis. 

6. Membina kemampuan, siswa dalam bekerjasama untuk 

mengatasi suatu masalah. 

7. Melatih untuk mengendalikan perasaan siswa. 

8. Membantu siswa agar dapat mentransfer ide dari suatu situasi ke 

situasi lain. 

9. Melatih siswa untuk dapat mengambil keputusan terhadap 

situasi sosial yang dihadapi kelak. 

Menurut Bruce joyce (2011) ada empat tujuan metode role 

playing yaitu: 

1. Untuk mengeksplorasi perasaan siswa 

2. Mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, 

nilai, dan persepsi siswa 

3. Mengembangkan skill pemecahan masalah dan tingkah laku 

4. Mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda  

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

metode role playing yaitu untuk mendidik siswa dalam menganalisis 

nilai dan perilaku masing-masing individu, mengembangkan 
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strategi-strategi dalam memecahkan masalah sosial, dan 

mengembangkan rasa empati terhadap orang lain. 

2.1.3.4. Langkah-Langkah Metode Role Playing 

Menurut Utomo Dananjaya (2010) ada lima langkah-langkah 

metode role playing, yaitu: 

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

2. Dari setiap kelompok diambil perwakilan satu orang untuk 

menjadi aktor peraga dari tema yang diberikan, misalnya profesi 

seseorang. Katakanlah ada lima kelompok, itu berarti akan ada 

lima siswa yang menjadi aktor dari profesi tertentu. 

3. Setiap siswa yang mendapat peran harus menunjukkan aktivitas 

sesuai dengan profesinya. 

4. Setiap kelompok siswa yang lain mendiskusikan tentang peran 

apa yang dilakukan oleh temannya dan menebak masing-masing 

peran. 

5. Dari setiap jawaban yang ditunjukkan dapat ditelusuri bahwa 

aktivitas yang ditunjukkan sejalan atau tidak dengan pandangan 

siswa-siswa yang akhirnya menunjukkan secara tidak langsung 

paradigma yang membentuk pengetahuannya itu. 

Selanjutnya menurut Komalasari (2010) ada 11 langkah-

langkah metode role palying: 

1. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan 
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2. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari 

sebelum kegiatan belajar mengajar 

3. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang 

4. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai 

5. Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan 

6. Masing-masing siswa duduk di kelompoknya, masing-masing 

sambil memperhatikan mengamati skenario yang sedang 

diperagakan 

7. Setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan 

kertas sebagai lembar kerja untuk membahas 

8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya 

9. Guru memberikan kesimpulan secara umum 

10. Evaluasi 

11. penutup 

Kemudian Shaftel dan Shaftel (1982) mengemukakan bahwa 

metode role playing terdiri dari sembilan langkah: 

1. Memanaskan suasana kelompok 

2. Memilih partisipan 

3. Mengatur setting tempat kejadian 

4. Menyiapkan peneliti 

5. Pemeranan 

6. Diskusi dan evaluasi 
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7. Memerankan kembali 

8. Berdiskusi dan mengevaluasi 

9. Saling berbagi dan mengembangkan pengalaman 

Sedangkan menurut Widi Rahardja (2002) langkah-langkah 

metode permainan permainan peran, yaitu: 

a. Persiapan 

- Guru mengemukakan pokok persoalan yang akan dimain 

perankan. 

- Guru menjelaskan arti permainan peran 

- Guru memilih siswa sebagai pengamat untuk memberikan 

komentar terhadap teman yang meragakan suatu peran tertentu. 

- Guru memilih siswa yang tepat untuk dipercaya meragakan 

suatu peran tertentu. 

- Guru menerangkan gambaran jalan cerita yang akan diperankan 

serta peran yang akan dimainkan oleh siswa. 

b. Pelaksanaan 

- Setiap siswa memainkan peranan sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

- Siswa yang bertugas mengobservasi melaksanakan dengan 

cermat dan nanti setelah permainan peran selesai memberikan 

komentarnya. 

- Guru mengawasi/memonitor jalannnya permainan peran 

c. Penilaian 
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- Guru bersama siswa-siswa yang bertugas sebagai observer 

menyampaikan penilaian terhadap siswa yang bermain apakah 

peran yang dilakonkan sudah tepat atau perlu perbaikan dan 

diadakan pengulangan peran (bila dirasa perlu) 

d. Penutup 

- Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap 

pelaksanaan permainan peran dan mengkaitkan dengan pokok 

bahasan yang menjadi topik pelajaran. 

Dari keempat pendapat diatas, langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah metode 

menuurut Komalasari. 

Langkah-langkah ini memiliki tujuan yaitu membantu siswa 

untuk fokus pada aktivitas pembelajaran, siswa dapat menganalisis 

problematika sosial, dan menghayati peran maupun posisi sosial. 

Secara bersamaan langkah-langkah diatas juga memastikan bahwa 

ada sebuah garis pikiran yang dapat ditemukan selama aktivitas 

pembelajaran, bahwa semua siswa telah siap dengan peran mereka 

masing-masing, dan memahami tujuan dari peran masing-masing 

(Utomo Dananjaya, 2010). 

2.1.3.5. Kelebihan dan Kelemahan Role Playing 

Menurut Hayardin (2012) ada tujuh kelebihan dan enam 

kelemahan metode role playing 

Tujuh kelebihan metode Role Playing adalah: 
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1. Melibatkan seluruh siswa dapat berpartisipasi mempunyai 

kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam 

bekerjasama 

2. Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh.  

3. Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui 

pengamatan pada waktu melakukan permainan.  

4. Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan 

bagi anak. 

5. Untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh 

semangat, dan antusiasme. 

6. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan (fun) serta serius tapi santai (sersan). 

7. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari 

pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak (akrab), dan dari jenuh 

menjadi riang (segar). Metode ini diarahkan agar tujuan belajar 

dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira 

meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. 

Sedang 6 kelemahan metode Role Playing adalah: 

1. Bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang/banyak 

2. Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak 

guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya 

3. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu 

untuk memerlukan suatu adegan tertentu 
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4. Apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, 

bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus 

berarti tujuan pengajaran tidak tercapai 

5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini 

6. Pada pelajaran agama masalah keimanan, sulit disajikan melalui 

metode bermain peran ini. 

Untuk mengatasi kelemahan dari metode role playing ada 

beberapa saran yang dikemukakan oleh Hayardin (2012) yaitu: 

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan melalui metode 

ini dan tujuan tersebut diupayakan tidak terlalu sulit/berbelit-

belit, akan tetapi jelas dan mudah dilaksanakan 

2. Guru menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan bermain peran 

melalui peranan yang harus siswa lakukan/mainkan 

3. Menetapkan siapa-siapa diantara siswa yang pantas 

memainkan/melakonkan jalannya suatu cerita, dalam hal ini 

termasuk peranan penonton 

4. Guru dapat menghentikan jalannya permainan apabila telah 

sampai titik klimaks. Hal ini dimaksudkan agar kemungkinan-

kemungkinan pemecahan masalah dapat didiskusikan secara 

seksama 

5. Sebaiknya diadakan latihan-latihan secara matang, kemudian 

diadakan uji coba terlebih dahulu, sebelum role playing 

dipentaskan dalam bentuk sebenarnya. 
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Kemudian menurut Utomo Dananjaya (2010) yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan metode ini adalah: 

1. Dalam bermain peran, di mana tujuannya adalah membuat siswa 

peka pada masalah sosial. Jangan sampai memaksa siswa 

memainkan peran yang tidak bisa dimainkan, misalnya 

Gatotkaca terbang. 

2. Untuk menghindari penolakan siswa untuk bermain peran, untuk 

pertama kali, hindari istilah bermain peran. 

3. Anda berharap semua orang ikut bermain, anda mau 

menghindari kegagalan, mulailah dengan memainkan skenario 

dalam kelompok kecil. 

4. Sadarlah bahwa guru hanya berfungsi memotivasi agar lahir 

prakarsa dan kreativitas pada anak-anak. 

5. Perhatikan setiap siswa dalam kegiatan ini, apakah mereka 

mengikuti dan aktif di dalamnya. 

Selanjutnya Judith Mel Silberman (2010) mengemukakan 

enam saran untuk menerapkan metode role playing yang efektif 

yaitu: 

1. Guru haruslah banyak melatih siswa dalam mengontrol sebuah 

situasi. 

2. Guru mempunyai tanggung jawab, paling tidak pada awal 

permainan, untuk memulai tahap-tahap dan membimbing siswa 

melalui aktivitas dalam tiap tahap. 
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3. Menerima semua respons siswa dengan tanpa menghakimi 

4. Membantu siswa mengeksplorasi berbagai sisi mengenai situasi 

permasalahan dan membandingkan beberapa alternatif. 

5. Menggunakan konsep peran, dan menekankan bahwa ada 

banyak cara untuk memainkan peran. 

6. Menekankan bahwa ada banyak cara alternatif dalam 

menyelesaikan sebuah masalah. 

2.1.4 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.4.1. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam Encyclopedia of Educational Research dijelaskan 

bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibedakan 

dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pendidikan 

kewarganegaraan membahas masalah hak dan kewajiban. Pengertian 

ini didasarkan pada konotasi politik dari warga negara. Sedangkan 

dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan membahas masalah 

moral, etika, sosial, serta berbagai aspek kehidupan ekonomi 

(Suriakusumah, 1992). Sementara itu, dalam standar kompetensi 

kurikulum 2006, ditegaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan 

(Citizenship Education)” adalah merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang 

dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. 
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Chamim (2003) berpendapat, pendidikan kewarganegaraan 

(civic education) bagi bangsa Indonesia berarti pendidikan 

pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku yang menjunjung 

tinggi demokrasi, sehingga terwujud warga masyarakat yang 

demokratis dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa 

guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, serta demokratis. 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 penjelasan pasal 37 

ayat (1), ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air 

Berdasarkan beberapa pengertian PKn diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata 

pelajaran di sekolah yang memfokuskan pada pendidikan 

pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku menjunjung 

tinggi demokrasi, untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, warga 

masyarakat yang demokratis dan mampu menjaga persatuan dan 

integritas bangsa. 

2.1.4.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Menurut UU No. 20/2003 Pasal 37 ayat (1), tujuan utama PKn 

yaitu mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dan kualitas 

pribadi yang bernilai sebagai warga negara, berbudaya 

kewarganegaraan yang baik menuju terbentuknya kepribadian yang 
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mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan, serta membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan 

menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2011) tujuan pendidikan 

kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik 

(to be good citizens). 

Berdasarkan KTSP 2006 PKn SMP, mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan mempunyai tujuan, yaitu: 

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

kewarganegaraan,  

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi  

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, 

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

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan tujuan-tujuan PKn diatas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan PKn adalah mengembangkan kompetensi peserta didik 

yang cerdas, terampil, dan bersikap serta berperilaku sebagai warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab. 
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2.1.4.3. Ruang Lingkup dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan di 

SMP 

Menurut Arni Fajar (2009) ruang lingkup mata pelajaran 

kewarganegaraan dikelompokkan ke dalam komponen rumpun 

bahan pelajaran dan subkomponen rumpun bahan pelajaran sebagai 

berikut: 

ASPEK SUB ASPEK 

Sistem Berbangsa dan 

Bernegara 

1. Persatuan bangsa dan negara 

2. Nilai dan norma (agama, 

kesusilaan, kesopanan dan 

hukum) 

3. Hak Asasi Manusia 

4. Kebutuhan hidup warganegara 

5. Kekuasaan dan politik 

6. Masyarakat demokratis 

7. Pancasila dan konstitusi negara 

8. Globalisasi 

 

Menurut KTSP 2006 materi PKn kelas VII semester 2 terdiri 

dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

peraturan perundangan-undangan, instrumen nasional HAM, dan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat, dengan perincian dalam 

tabel sebagai berikut. 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

1.1. Kemampuan 

berperan serta 

dalam 

pelaksanaan 

otonomi daerah 

- Menjelaskan hakikat 

otonomi daerah 

- Menguraikan 

pentingnya 

partisipasi dan 

proaktif masyarakat 

dalam perumusan 

kebijakan publik di 

daerah 

- Melakukan langkah-

langkah aktif dalam 

memecahkan 

masalah-masalah 

berkenaan dengan 

pelaksanaan 

otonomi daerah 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

pelaksanaan 

otonomi daerah 

1.2. Kemampuan 

mengidentifikasi 

peraturan 

perundang-

undangan 

- Menjelaskan makna 

pentingnya 

peraturan 

perundang-

undangan bagi 

warga negara 

Peraturan 

perundang-

undangan 



29 
 

- Menguraikan alur 

proses penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan serta 

pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya 

- Menunjukkan sikap 

kritis terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

tidak 

mengakomodasi 

aspirasi masyarakat 

1.3. Kemampuan 

mendeskripsikan 

instrumen 

nasional HAM 

- Menyebutkan 

berbagai instrumen 

HAM Nasional 

- Menjelaskan latar 

belakang lahirnya 

Perundang-

undangan HAM 

Nasional 

Instrumen 

nasional HAM 
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- Menguraikan 

lembaga 

perlindungan HAM 

dan peranannya di 

Indonesia 

- Menunjukkan sikap 

positif terhadap 

upaya penegakkan 

HAM 

- Menanggapi kasus-

kasus pelanggaran 

HAM di Indonesia 

1.4. Kemampuan 

menganalisis 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

- Menjelaskan hakikat 

kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 

- Menghargai cara 

mengemukakan 

pendapat yang 

dilakukan secara 

benar dan 

bertanggung jawab 

Kemerdekaan 

mengemukakan 

pendapat 
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Materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah materi kelas 

VII semester 2 yaitu: 

Kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

Standar kompetensi: 

Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

Kompetensi dasar: 

Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab. 

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relavan dengan penelitian ini adalah penelitian ini 

dilakukan oleh Yun Nugraheni dan Musa Antiklas. Penelitian Yun 

Nugraheni membahas upaya meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) melalui bermain peran pada siswa kelas IV SDN 

1 Mungseng Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2010/2011. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa melalui bermain peran pada pembelajaran PKn 

materi sistem pemerintahan pusat dan globalisasi ada peningkatan, pada 

pra siklus hasil belajar siswa yang tuntas sebanyak 9 (30%) dan 21 siswa 

(70%) belum tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa 

(90%) dan 3 siswa (10%) belum tuntas dan pada siklus II 28 siswa (93,3%) 

tuntas dan 2 siswa (6,7%) belum tuntas. 

Penelitian yang kedua penelitian Musa Antiklas membahas upaya 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 
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melalui model bermain peran di kelas IV semester 1 SDN 2 Kedawung 

Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah diterapkan model bermain 

peran dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi hasil belajar siswa kelas 

IV SDN 2 Kedawung. Nilai rata-rata kelas pada pra siklus 60, pada siklus I 

68,7, dan siklus II 74,8. Prosentase ketuntasan belajar juga meningkat dari 

12% pada pra siklus menjadi 59% pada siklus I, dan 82% pada siklus II. 

Sedangkan indikator peningkatan keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari 

peran serta keterlibatan siswa waktu melakukan bermain peran pemilihan 

kepala daerah dan wakil daerah. 

Mengacu pada dua penelitian tersebut maka peneliti melakukan 

penelitian sejenis ditingkat SMP, untuk mengetahui apakah metode role 

playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa PKn. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dalam meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII B di SMP Stella Matutina 

Salatiga semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut: 

Kondisi Awal  

 

 

 

 

Tindakan 

 

 

 

Kondisi Akhir 

 

 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

pembelajaran yang mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan agar dapat menjadi warga negara yang baik yaitu warga 

negara yang memahami, menyadari, dan mampu menggunakan hak serta 

menjalankan kewajibannya dengan cara bertanggung jawab. Dalam 

pembelajaran PKn guru menggunakan metode konvensional (ceramah) 

yang menyebabkan sebagian besar siswa pasif dalam pembelajaran dan 

Pembelajaran PKn 

dengan menggunakan 

metode ceramah. 

Hasil belajar 

rendah. 

Pembelajaran PKn 

dengan menggunakan 

metode Role Playing 

Hasil belajar 

meningkat. 
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berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa di kelas yang rendah. Hasil 

belajar siswa yang rendah itupun hanya menyangkut aspek kognitif. Oleh 

karena itu, dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan melalui 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode role playing dalam 

pembelajaran PKn sehingga diharapkan siswa lebih aktif dan berdampak 

positif terhadap peningkatan hasil belajar pada aspek kognitif. 

Metode yang tepat agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran digunakan metode Role Playing, karena yang diharapkan 

berdasarkan pada peningkatan hasil belajar siswa pada aspek kognitif. 

2.4. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan kajian pustaka, serta 

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

tindakan sebagai berikut : Melalui penggunaan metode role playing diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga Semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013.” 


