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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Tanggung Jawab 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan 

sekitarnya (Listyarti, 2012: 8). Kemendiknas melalui Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pusat Kurikulum (Kementrian Pendidikan 

Nasional, 2010), tanggung jawab yakni sikap dan perilaku seseorang 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan 

dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama 

(Suyadi, 2013: 9). 

Mustari (2014: 22), mengemukakan tanggung jawab berarti 

melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, berani menanggung 

konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah lakunya. Dari sini 

timbul indikasi-indikasi yang diharuskan dalam diri seseorang yang 

bertanggung jawab. 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung 

jawab adalah sikap dan perilaku seseorang atau individu untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan 

yang berkaitan dengan dirinya sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, 

negara, dan agama. 
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b. Macam-macam Tanggung Jawab 

Mustari (2014: 21-24), menjelaskan mengenai macam-macam 

tanggung jawab, antara lain sebagai berikut: 

1) Tanggung Jawab Personal 

Berat atau ringannya tanggung jawab seseorang, tergantung 

tinggi atau rendahnya kedudukan orang itu. Apakah orang itu 

merasa bertanggung jawab atau tidak, tergantung pada tinggi 

rendahnya dan baik buruknya akhlak orang itu. Artinya, orang 

yang berakhlak dan bodoh tidak akan merasa bahwa ia mempunyai 

tanggung jawab yang berat. 

Orang yang bertanggung jawab kepada dirinya adalah orang 

yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus eksternal. Kontrol 

internal adalah satu keyakinan bahwa ia boleh mengontrol diirnya, 

dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya adalah hasil dari 

usaha sendiri. Orang-orang dari kategori ini merasa bahwa nasib 

mereka tidak ditentukan oleh kekuatan luar. Manusia memang 

tidak sewajarnya bersifat terlalu angkuh dengan kekuatan dirinya 

yang tidak seberapa. Di samping itu, mereka juga perlu yakin 

terhadap faktor takdir, terutama di dalam memastikan 

kesuksesannya adalah faktor yang mutlak. 

Selanjutnya, jika tanggung jawab itu merupakan beban, maka 

setiap manusia memang mempunyai beban masing-masing. Beban 

itu sendiri sebetulnya merupakan takdirnya. Demikian karena 

takdir manusia adalah mempunyai kelebihan, yang harus 
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bermanfaat bagi dirinya maupun bagi sekitarnya. Kelebihan itu 

adalah akalnya. Manusia itu berakal maka manusia mempunyai 

beban akan penggunaan akalnya itu. 

2) Tanggung Jawab Moral 

Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran 

bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi 

tertentu. Tidak taat pada kewajiban-kewajiban moral, kemudian 

menjadi alasan untuk diberikan hukuman. Hukuman berlaku 

kepada mereka yang mampu berefleksi atas situasi mereka, 

membentuk niat tentang bagaimana mereka bertindak, dan 

kemudian melakukan tindakannya itu. Mereka ini disebut dengan 

agen-agen moral (moral agents). 

Masyarakat umumnya beranggapan bahwa manusia 

bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan akan mengatakan 

bahwa mereka layak mendapatkan pujian atau tuduhan atas hal 

yang mereka kerjakan. Demikian karena manusia itu pada dasarnya 

bertindak bebas. 

3) Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab yang besar membuat manusia merasa 

terbebani, sehingga manusia pun mesti bertanggung jawab kepada 

masyarakat di sekelilingnya. Inilah yang disebut dengan tanggung 

jawab sosial (sosial responsibility). Di sini manusia secara 

individual atau kumpulan manusia seperti pemerintah, perusahaan, 

organisasi mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat secara 
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umumnya. Tanggung jawab ini dapat saja bersifat „negatif‟ berarti 

tiadanya tuduhan yang memberatkan, ataupun bisa jadi „positif‟ 

yang berarti terdapatnya tanggung jawab untuk bertindak baik. 

Tanggung jawab sosial itu bukan hanya masalah memberi 

atau tidak membuat kerugian kepada masyarakat seperti disebutkan 

di atas. Melainkan bisa juga tanggung jawab sosial itu merupakan 

sifat-sifat seseorang yang perlu dikendalikan dalam hubungannya 

dengan orang lain. 

c. Indikator Keberhasilan Tanggung jawab 

Adapun indikator tanggung jawab dalam keberhasilan menurut 

Fitri (2012: 43) antara lain: 

1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. 

2) Bertanggung jawab kepada setiap perbuatan. 

3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan. 

4) Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. 

Berdasarkan Indikator tersebut, peneliti membuat indikator sikap 

tanggung jawab yang digunakan dalam penelitian ini yang mengacu 

pada indikator tanggung jawab diatas, antara lain: 

1) Selalu berkehendak untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah 

dengan baik. 

2) Bersedia bertanggung jawab kepada setiap perbuatan. 

3) Siap melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan. 

4) Selalu mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. 
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2. Prestasi Belajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua 

lapisan masyarakat. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannnya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Djamarah, 2002: 

12). 

Slameto (2010: 2), belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memebuhi kebutuhan hidupnya. Belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Adapun pengertian belajar menurut W. S. 

Winkel dalam Ahmad Susanto (2013: 4),  adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang 

dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang 

bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 
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pemahaman, atau pengetahuan baru sehigga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

2) Ciri-ciri Belajar 

Djamarah (2002: 15-17), hakikat dari belajar adalah 

perubahan tingkah laku, berikut ini ada beberapa perubahan 

tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. 

a) Perubahan yang terjadi secara sadar 

Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan 

telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya ia 

menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapnnya 

bertambah, kebiasaannya bertambah. Jadi, perubahan tingkah 

laku individu yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan 

tidak sadar, tidak termasuk kategori perubahan dalam 

pengertian belajar. Karena individu yang bersangkutan tidak 

menyadari akan perubahan itu. 

b) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri 

individu berlangsung terus menerus dan tidak statis. Suatu 

perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses 

belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar 
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menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa 

menulis menjadi dapat menulis. 

Perubahan itu berlangsung terus menerus hingga kecakapan 

menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis 

dengan kapur, dan sebagainya. Di samping itu, dengan 

kecakapan menulis yang telah dimilikinya ia dapat memperoleh 

kecakapan-kecakapan lain. Misalnya, dapat menulis surat, 

menyalin catatan-catatan, menegrjakan soal-soal, dan 

sebagainya.  

c) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik 

dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha 

belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan 

yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa 

perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

karena usaha individu sendiri. Misalnya, perubahan tingkah 

laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya 

karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam 

pengertian belajar. 

d) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara (temporer) yang terjadi 

hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air 
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mata, menangis, dan sebagainya, tidak dapat digolongkan 

sebagai perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan yang 

terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. 

Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan 

bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam 

memainkan piano setelah belajar, tidak akan hilang, melainkan 

akan terus dimiliki dan bahkan makin berkembang bila terus 

dipergunakan atau dilatih.  

e) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada 

tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada 

perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, 

seseorang yang belajar mengetik, sebelumnya sudah 

menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar 

mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang dicapainya. 

Dengan demikian, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa 

terarah pada tingkah laku yang telah ditetapkannya. 

f) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika 

seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap 

kebiasaan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. 
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Misalnya, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka 

perubahan yang paling tampak adalah dalam keterampilan naik 

sepeda itu. Akan tetapi, ia telah mengalami perubahan-

perubahan lainnya seperti pemahaman tentang cara kerja 

sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, pengetahuan 

tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk memiliki sepeda yang 

lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda, dan sebagainya, 

Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan 

aspek lainnya.  

3) Prinsip-prinsip Belajar 

Hanafiah dan Suhana (2012: 18-19), belajar sebagai kegiatan 

sistematis dan kontinu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai 

berikut: 

a) Belajar berlangsung seumur hidup 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku peserta didik 

sepanjang hayat (long life education) dari mulai buaian ibu 

sampai menjelang masuk liang lahat (minal mahdi ilallahdi) 

yang berlangsung tanpa henti (never ending), serasi dan selaras 

dengan periodesasi tugas perkembangannya (development task) 

peserta didik. 

b) Proses belajar adalah kompleks, tetapi terorganisir 

Proses belajar banyak aspek yang memengaruhinya, antara lain 

kualitas dan kuantitas raw input (peserta didik) dengan segala 
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latar belakangnya, instrumental input, dan environmental input 

yang kesemuanya diorganisasikan secara terpadu (integrative) 

dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan belajar.  

c) Belajar berlangsung dari yang sederhana menuju yang 

kompleks 

Proses pembelajaran disesuaikan dengan tugas perkembangan 

(development task) dan tingkat kematangan (maturation) 

peserta didik, baik secara fisik (fisically) maupun secara 

kejiwaan (psychological) dari mulai bahan ajar yang sederhana 

menuju bahan ajar yang kompleks. 

d) Belajar dari mulai faktual menuju konseptual 

Proses pembelajaran merupakan proses yang sistematis dan 

integratif di mana penyajian bahan ajar disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan peserta didik yang dimulai dengan bahan 

ajar yang bersifat faktual yang mudah diamati oleh panca 

indera menuju bahan ajar yang membutuhkan imajinasi 

berpikir tingkat tinggi (konseptual).  

e) Belajar mulai yang kongkret menuju abstrak 

Proses pembelajaran berkembang sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik dari mulai bahan ajar yang mudah 

diamati secara nyata (kongkret) menuju proses pembelajaran 

yang memerlukan daya nalar yang imajinatif, proyektif, dan 

prospektif. 
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f) Belajar merupakan bagian dari perkembangan 

Proses pembelajaran merupakan mata rantai perjalanan 

kehidupan peserta didik. Episode perkembangan peserta didik 

harus diisi dengan berbagai pengalaman bermakna 

(meaningfull), paling mendasar (essencial), dan mendesak 

harus didahulukan (crucial), serasi, selaras, dan seimbang 

dengan tingkat perkembangan mental (mental age), dan umur 

kalender (cronological age) peserta didik. 

g) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor bawaan 

(heredity), lingkungan (environment), kematangan (time or 

maturation), serta usaha keras peserta didik sendiri (endeavor). 

h) Belajar mencakup semua aspek kehidupan yang penuh makna, 

dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan bulat, baik 

dari sisi agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan 

ketahanan. 

i) Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu, 

baik dalam lingkungan keluarga (home schooling), sebagai 

pendidikan awal (tarbiyatul ula) bagi lingkungan masyarakat 

(nonformal educarion), dan dilingkungan sekolahnya (formal 

education). 

j) Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru 

Proses pembelajaran di abad modern ini, guru bukan satu-

satunya sumber belajar (resourches person), tetapi masih 
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banyak sumber belajar lainnya. Misalnya, teman sebaya (peer 

group), perpustakaan manual, perpuastakaan dunia maya 

(internet), dan lingkungan sekitar secara konstektual 

(contextual teaching and learning) 

k) Belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang 

tinggi. 

l) Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan lingkungan 

internal seperti hambatan psikis dan fisik (psikosomatis), dan 

eksternal, seperti lingkungan yang kurang mendukung, baik 

sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan sebagainya.  

m) Kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bimbingan dari 

orang lain, mengingat tidak semua bahan ajar dapat dipelajari 

sendiri. Dengan bimbingan peserta didik akan mampu 

berefleksi untuk berkaca diri (self mirror, instrospeksi), 

memahami diri (self understanding), mengenai kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman, menerima diri (self 

acceptance), atau menolah diri (self rejection), mengarahkan 

diri (self direcrion), mengembangkan diri (self development), 

dan menyesuaikan diri (self adjusment). 

b. Prestasi Belajar 

1) Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secar individual maupun kelompok. 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan (Hamdani, 2011: 137). 

Peningkatan Sikap Tanggung…, Alifia Furi Anikmawardani, FKIP UMP, 2016



 

 

20 

Arifin (2009: 12), kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi belajar” 

(achievment) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan 

watak peserta pendidik. Prestasi belajar merupakan suatu masalah 

yang bersifat perenial dala, sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing. 

Winkel (1996:226) dalam buku Hamdani (2011: 138), 

mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Dengan demikian, 

prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakn usaha-usaha belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa 

dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang 

diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang 

sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari 

materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau rapor 

setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar. Prestasi 

belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari 

evaluasi dapat memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar 

siswa.  
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2) Fungsi Prestasi Belajar 

Arifin (2009: 12-13), prestasi belajar (achievment) semakin 

terasa penting untuk dibahas, karena mepunyai beberapa fungsi 

utama antara lain : 

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umat 

manusia.” 

c) Prestasi belajar sebagai informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong 

bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi suatu pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pendidik. 

Indikator ekstern dalam arti bahwa tingkat kesuksesan pendidik 

di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 
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e) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh 

materi pembelajaran. 

3) Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Ahmadi (2004: 138), prestasi belajar yang telah dicapai 

seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun 

dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

Yang tergolong faktor internal adalah : 

a) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, strukutur tubuh, dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

terdiri atas : 

(1) Faktor intelektif yang meliputi : 

(a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat . 

(b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah 

dimiliki. 

(2) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi, penyesuaian diri. 
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c) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor eksternal ialah : 

a) Faktor sosial yang terdiri atas : 

(1) Lingkungan keluarga; 

(2) Lingukngan sekolah; 

(3) Lingkungan masyarakat; 

(4) Lingkungan kelompok; 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

tekhnologi, kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisiki seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim. 

d) Faktor lingkungan spritual atau keamanan. 

Sedangkan Hamdani (2011: 139-145), mengungkapkan 

lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 

Faktor Internal 

a) Kecerdasan (Intelegensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi 

rendahnya inteligensi yang normal selalu menunjukkan 

kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 

Adakalanya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-
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kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak 

lainnya sehingga anak pada usia tertentu sudah memiliki 

tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan kawan 

sebayanya. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor intelegensi 

merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

b) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka, atau 

acuh tak acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh 

faktor pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan. Dalam diri 

siswa harus ada sikap yang positif (menerima) kepada 

sesama siswa atau kepada gurunya. Sikap positif ini akan 

menggerakannya untuk belajar. Siswa yang sikapnya 

negatif (menolak) kepada sesama siswa atau gurunya tidak 

akan mempunyai kemauan untuk belajar. 

d) Minat  

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu 

kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat 

sesuatu secara terus-menerus. Minat ini erat kaitannya 

dengan perasaan senang. Minat itu terjadi karena perasaan 
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senang pada sesuatu. Minat memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pembelajaran. Jika menyukai suatu mata 

pelajaran, siswa akan belajar dengan senang hati tanpa 

beban. 

e) Bakat  

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. Bakat itu sendiri sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar pada 

bidang-bidang studi tertentu. 

f) Motivasi  

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat menentukan baik-

tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar 

kesuksesan belajarnya. Kuat lemahnya motivasi belajar 

turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Oleh karena itu, 

motivasi belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal 

dari dalam diri dengan carammemikirkan masa depan yang 

penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-

cita. Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting 

karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong 

keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan 
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mengenai motivasi dalam belajar adalah cara mengatur agar 

motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula, dalam 

kegiatan belajar mengajar seorang anak didik akan berhasil 

jika mempunyai motivasi untuk belajar. 

Faktor Eksternal 

a) Keadaan keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. Adanya rasa aman dalam keluarga sangat penting 

dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu 

membuat seseorang terdorong untuk belajar secara aktif 

karena rasa aman merupakan salah satu kekuatan 

pendorong dari luar yang menambah motivasi untuk 

belajar. 

b) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang 

baik dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. 

Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pembelajaran, 

hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran, dan 

kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa yang baik 

akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. 
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c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam proses 

pelaksanaan pendidikan. lingkungan alam sekitar sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pribadi. Lingkungan 

membentuk kepribadian anak karena dalam pergaulan 

sehari-hari, seorang anak selalu menyesuaikan dirinya 

dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena 

itu, apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu 

lingkungan temannya yang rajin belajar, kemungkinan 

besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada dirinya 

sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

 

3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a. Pengertian PKn 

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan 

nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia 

(Ahmad Susanto, 2013: 225). Menurut Azyumardi Azra (2005), 

Pendidikan  kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan 

membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga 

demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta 

proses demokrasi.  
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Pendidikan kewarganegaraan menurut Zamroni (2003: 10) 

dalam Taniredja (2012: 3) adalah pendidikan demokrasi yang 

bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada 

generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat 

yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Menurut tim ICCE 

UIN Jakarta, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari 

orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan 

memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, 

dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan 

politik secara rasional (Ahmad Susanto, 2013: 226). 

Dari beberapa definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut di 

atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan pemahaman 

dasar tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, 

sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik 

secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang 

demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi 

pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis. Jadi, 

pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan 

serta kesadaran tentang hak dan kewajiban  sebagai warga negara, 
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penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, 

tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, serta ikut berperan dalam 

persatuan global. 

b. Tujuan Pkn 

Tujuan pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah untuk 

membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Menurut 

Mulyasa 2007, tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 

adalah untuk menjadikan siswa agar: 

1) Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di 

negarannya. 

2) Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif 

dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas 

dalam semua kegiatan. 

3) Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu 

hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu 

berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika 

pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia 

dini karena jika siswa sudah memiliki nilai norma yang baik, maka 

tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan mudah 

terwujudkan. 
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Lebih luas tujuan pembelajaran PKn ini adalah agar siswa 

dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, 

jujur, dan demokrasi serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dan 

bertanggung jawab. Agar peserta didik menguasai dan memahami 

berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan 

bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara, 

dan ketahanan nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya juga tujuan 

mempelajari PKn ini agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta Tanah Air, serta rela 

berkoraban bagi nusa dan bangsa (Ahmad Susanto, 2013: 233-234) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

PKn di sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga negara yang 

baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan 

kewajiban. Dengan begitu, diharapkan kelak dapat menjadi bangsa 

yang terampil dan cerdas, serta bersikap baik sehingga mampu 

mengikuti kemajuan teknologi modern.  

c. Materi Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah 

1) Standar Kompetensi : 3. Memahami Kebebasan Berorganisasi 

2) Kompetensi Dasar  : 3.3. Menampilkan peran serta 

dalam     pemilihan organisasi di sekolah 
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3) Materi 

Membentuk Organisasi Kelas 

Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya. Kebutuhan 

akan manusia lain ini menjadikan manusia hidup berkelompok. 

Dari hidup ber-kelompok, manusia akhirnya berorganisasi. Tidak 

terkecuali kalian sebagai siswa. Siswa juga dapat membentuk 

organisasi. Misalnya organisasi kelas. Organisasi kelas 

beranggotakan semua siswa di kelas tersebut. Sebagai organisasi, 

kelas juga harus memiliki ciri-ciri organisasi. Kelas merupakan 

kumpulan beberapa siswa. Mereka belajar bersama-sama. Itulah 

tujuan semua anggota kelas. Dalam belajar, mereka juga bekerja 

sama. Me-reka saling membantu dan menolong. Dalam belajar, 

mereka juga memakai aturan-aturan. Nah, dengan demikian, kelas 

dapat disebut sebagai organ-isasi. Organisasi ini dipimpin oleh 

siswa terpilih. Ia dipilih oleh semua anggota kelas. Jabatannya 

adalah ketua kelas. Ketua kelas bertugas memimpin anggota kelas 

lainnya. Ia dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Itulah fungsi 

organisasi. Semua anggota saling membantu untuk meringankan 

tugas. Berikut ini cara-cara pemilihan pengurus kelas. 

a) Pemungutan Suara 

Ketua kelas dan pengurus  kelas lainnya dapat dipilih secara 

langsung. Pemilihan pengurus kelas dilakukan oleh seluruh 

anggota  kelas. Langkah pertama adalah pengajuan calon ketua 
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kelas. Setiap anggota kelas dapat mengajukan calonnya untuk 

menjadi calon ketua kelas. Langkah kedua, para calon dipilih 

oleh semua anggota kelas. Pemilihan dapat dilakukan dengan  

cara menuliskan nama calon di kertas. Kertas tersebut biasa 

disebut  dengan kertas suara. Langkah ketiga, penghitungan 

suara. Kertas dikumpulkan dan dihitung. Nama calon yang 

paling banyak dipilih oleh anggota kelas menjadi ketua kelas. 

Langkah keempat, ketua kelas menunjuk para pembantunya. 

Mereka meliputi wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-

seksi. Seksi-seksi yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan 

kelas. Misalnya seksi kebersihan, seksi perlengkapan, dan lain-

lain. Dengan demikian, pengurus kelas telah terbentuk dengan 

cara pemilihan langsung. 

b) Aklamasi 

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh 

anggota kelas.  Pernyataan setuju ini dilakukan untuk memilih 

ketua kelas. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui 

pemungutan suara. Siswa yang disetujui oleh seluruh anggota 

kelas menjadi ketua kelas. Selanjutnya, ketua kelas terpilih 

menunjuk para pembantunya. 

c) Penunjukkan Langsung 

Selain kedua cara di atas, memilih pengurus kelas juga dapat 

dilakukan dengan cara ditunjuk langsung. Pengurus kelas dapat 

ditunjuk oleh wali kelas  kalian. Beliau dapat menunjuk salah 
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satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas, wakil, bendahara, 

dan sebagainya. Beliau menunjuk siswa dilihat dari 

kemampuannya. Siswa yang ditunjuk menjadi pengurus kelas 

harus menjalankan tugasnya. Kalian tentu sudah tahu tugas-

tugas pengurus kelas, bukan? Nah, itulah  cara-cara memilih 

pengurus kelas. Kalian dapat menggunakan cara-cara tersebut 

untuk memilih pengurus kelas. 

 

4. Simulasi 

a. Pengertian Simulasi 

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura 

atau berbuat seaka-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat 

diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan 

situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

keterampilan tertentu (Majid, 2013: 205).  

Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti 

orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat 

mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan 

berbuat sesuatu (Roestiyah, 2012: 22). Kata simulation artinya tiruan 

atau perbuatan yang pura-pura. Dengan demikian simulasi dalam 

metode mengajar dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan 

sesuatu (bahan pelajaran) melalui perbuatan yang bersifat pura-pura 

atau melalui proses tingkah laku imitasi, atau bermain peranan 

mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam 

keadaan yang sebenarnya ( Nans Sudjana, 2008: 89). 
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Suharyono (1990: 91-92), Simulasi sebagai metode atau model 

mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau latihan 

yang menggambarkan/mewakili keadaan yang sebenarnya (an 

operating representation of central feature of reality). Maksudnya 

ialah siswa (dengan bimbingan guru) melakukan peran dalam situasi 

tiruan untuk mencoba menggambarkan kejadian yang sebenarnya 

(realitas). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura. Kata 

sumulation artinya tiruan . Jadi, simulasi dalam metode mengajar 

artinya cara untuk menjelaskan suatu bahan pelajaran melalui 

perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku 

yang dilakukan dalam keadaaan yang sebenarnya untuk memahami 

tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu, dengan tujuan agar 

orang itu dapat mempelajari lebih dalam tentang bagaimana orang itu 

merasa dan berbuat sesuatu. 

b. Tujuan Simulasi 

Depdiknas 2004 dalam Sudjana (2008: 89-90), simulasi sebagai 

metode mengajar, bertujuan untuk: 

1) Melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun 

bagi kehidupan sehari-hari. 

2) Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prisip. 

3) Melatih memecahkan masalah. 
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4) Meningkatkan keaktifan belajar dengan melibatkan siswa dalam 

mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang 

sebenarnya. 

5) Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

6) Melatih siswa untuk mengadakan kerja sama dalam situasi 

kelompok. 

7) Menumbuhkan daya kreatif siswa. 

8) Melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. 

Sedangkan menurut Suharyono (1990: 93), ada beberapa tujuan 

dari kegiatan atau latihan simulasi adalah sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa dengan melibatkan 

siswa dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan 

kejadian sebenarnya. 

2) Untuk melatih siswa menguasai ketrampilan tertentu, baik yang 

bersifat profesional maupun yang penting bagi kehidupan sehari-

hari. 

3) Untuk latihan memcahkan masalah. 

4) Untuk memberikan rangsangan atau kegairahan belajar siswa. 

5) Untuk dapat merasakan atau memahami kelakuan-kelakuan 

manusia dan situasi-situasi masyarakat di sekitarnya. 

6) Untuk melatih dan membantu siswa dalam memimpin, bergaul dan 

memahami hubungan antar manusia, bekerja sama dalam 

kelompok dengan efektif, menghargai dan memahami perasaan dan 

pendapat orang lain, dan memupuk daya kreatifitas siswa. 
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c. Langkah-langkah Simulasi 

Sudjana (2008: 90-91), langkah-langkah pelaksanaan simulasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru menentukan topik dan tujuan simulasi. (akan lebih baik jika 

dipilih bersama siswa). 

2) Guru memberi gambaran garis besar situasi yang akan 

disimulasikan. 

3) Guru membentuk kelompok, peranan, ruangan, materi dan alat 

yang diperhatikan. 

4) Guru memilih pemain (pemegang) peranan. 

5) Guru memberi penjelasan kepada kelompok dan pemain peranan 

tentang hal-hal yang harus dilakukan. 

6) Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan simulasi. 

7) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok dan pemain 

peranan untuk menyiapkan diri. 

8) Guru menetapkan waktu untuk melaksanakan simulasi. 

9) Siswa melaksanakan simulasi, guru mengawasi, memberi saran 

untuk kelancaran simulasi. 

10) Siswa secara berkelompok mendiskusikan hasil simulasi. 

11) Siswa membuat kesimpulan hasil simulasi. 
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Kemudian Majid (2013: 207) membagi langkah-langkah 

simulasi kedalam 3 tahap. Ada tahap persiapan simulasi, tahap 

pelaksanaan simulasi, dan tahap penutup. 

1) Persiapan simulasi 

a) Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak 

dicapai oleh simulasi. 

b) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 

disimulasikan. 

c) Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, 

peranan yang harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu 

yang disediakan. 

d) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. 

2) Pelaksanaan simulasi 

a) Simulasi mulai dimainkan ole kelompok pemeran. 

b) Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. 

c) Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang 

mendapat kesulitan. 

d) Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. 
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3) Penutup 

a) Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun 

materi cerita yang disimulasikan. 

b) Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan 

tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. 

c) Merumuskan kesimpulan. 

d. Kelebihan dan Kelemahan Simulasi 

Majid (2013: 207-208), terdapat beberapa kelebihan dan 

kelemahan dengan menggunakan simulasi sebagai metode mengajar, 

diantaranya adalah sebgai berikut: 

1) Kelebihan 

a) Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam 

menhadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia 

kerja. 

b) Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena 

melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan 

peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. 

c) Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. 

d) Memperkaya pengetahuan, sikap, keterampilan yang 

diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang 

problematis. 

e) Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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2) Kelemahan 

a) Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat 

dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

b) Pengelolaan yang kurang baik, sering menjadikan simulasi 

sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi 

terabaikan. 

c) Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering 

memengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. 

Roestiyah (2012: 22-23) memiliki pendapat yang sedikit 

berbeda mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode simulasi, 

antara lain: 

1) Kelebihan 

a) Menyenangkan siswa. 

b) Menggalakan guru untuk mengembangkan kreatifitas siswa. 

c) Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan 

lingkungan yang sebenarnya. 

d) Mengurangi hal-hal yang verbalitas atau abstrak. 

e) Tidak memerlukan pengarahan yang pelik dan mendalam. 

f) Menimbulkan semacam interaksi antar siswa, yang memberi 

kemungkinan timbulnya keutuhan dan kegotong royongan serta 

kekeluargaan yang sehat. 

g) Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang 

lamban/kurang cakap. 
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h) Menumbuhkan cara berpikir yang kritis. 

i) Memungkinkan guru bekerja dengan tingkat abilitas yang 

berbeda-beda. 

2) Kelemahan 

a) Terlalu mahal biayanya. 

b) Banyak orang meragukan hasilnya karena sering tidak 

diikutsertakannya elemen-elemen yang penting. 

c) Menghendaki pengelompokan yang fleksibel, perlu ruang dan 

gedung. 

d) Menghendaki banyak imajinasi dari guru maupun siswa. 

e) Menimbulkan hubungan informasi antara guru dan siswa yang 

melebihi batas. 

f) Sering mendapat kritik dari orang tua karena dianggap 

permainan saja. 

Dari kelemahan metode simulasi menurut Roestiyah, peneiti 

membuat solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain: 

a) Agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal, kita dapat 

menggunakan alat peraga yang lebih sederhana untuk 

melakukan simulasi. Bisa juga dengan menggunakan barang-

barang yang sudah tidak terpakai. Asalkan alat yang digunakan 

disesuaikan dengan tema simulasi yang akan dimainkan. 
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b) Agar hasil dari penggunaan metode simulasi tidak diragukan, 

guru harus mampu menyampaikan materi dengan baik, 

memberikan gambaran mengenai proses simulasi yang akan 

lakukan dengan jelas. 

c) Jika ruang kelas yang ada terlalu sempit, maka pelaksanaan 

simulasi dapat dilakukan didalam dan diluar kelas. 

d) Agar imajinasi guru dan siswa tidak terlalu banyak, guru bisa 

membatasinya dengan cara menentuakn tema simulasi, dan 

memberikan gambaran lebih spesifik mengenai simulasi yang 

akan dilakukan. 

e) Guru harus mampu memberikan batasan kepada siswa pada 

saat pelaksanaan simulasi. 

f) Harus ada hasil yang baik untuk membuktikan bahwa metode 

simulasi bukan hanya sekedar permainan saja. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan jurnal penelitian dari Nurlaili yang berjudul Perpaduan 

Metode Snowball Throwing dan Simulasi dalam Pembelajaran Mata Kuliah 

Menyimak dan Berbicara pada Mahasiswa Program Studi PGSD Semester III 

Universitas Almuslim Bireuen. Peneitian tersebut menyatakan bahwa: 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fakta bahwa kemampuan 

siswa dalam memahami mata pelajaran mendengarkan dan berbicara masih 

rendah. Untuk mengatasi maslah tersebut, penulis menggunakan metode 

kombinasi snowball throwing dan simulasi yang prinsip dasarnya untuk 
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melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengajarn. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengahasilkan pengajaran mendengarkan buku 

pegangan berbiacara yang menggunakan metode kombinasi snowball 

throwing dan simulasi. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan pula untuk 

mengetahui dan menganalisa (1) pola desain dari pengajaran  mendengarkan 

dan berbicara dan pembelajaran dengan menggunakan metode kombinasi 

snowball throwing dan simulasi, (2) proses belajar mengajar mendengarkan 

dan proses belajar mengajar berbicara dengan kombinasi metode snowball 

throwing dan simulasi, dan (3) keefektifan belajar mengajar mendengarkan 

dan berbicara pada kemapuan mahasiswa PGSD tahun ke 2 dalam 

memahamim pelajaran. Penelitian ini adalah percobaan quasi dengan 

menggunakan ketidaksamaan dari pola kelompok kontrol. Pada pola ini, dua 

kelompok diberikan pre-tes untuk mengetahui jika ada perbedaan diantara 

kelas percobaan dan kelas control setelah diberikan laporan terhadap 

kelompok tersebut, pos-tes akan dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

setiap grup.  Beberapa instrument yang digunakan dalam penelitian ini anatara 

lain observasi dan pendapat siswa. Data dianalisa dengan menggunakan t-tes. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belajar mengajar mendengarkan 

dan berbicara dengan menggunakan metode kombinasi dari snowball throwing 

dan simulasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran. 

Kondisi ini dapat terlihat dalam hasil dari t-tes. (ujian t). hasilnya menunjukan 

kepada kita bahwa pemahaman dari kelompok percobaan naik dengan baik 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. berdasarkan hasil, metode kombinasi 
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dari snowball throwing (Melemparkan bola salju) dengan simulasi dapat 

digunakan sebagai alternative model dalam pengajaran membaca di sebuah 

universitas. 

Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, tentunya ada persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama 

menggunakan metode Simulasi dalam pembelejaran. Perbedaannya yaitu pada 

penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang meneliti 

tentang perbaduan 2 metode pembelajaran, antara metode Snawball Throwing 

dan Simulasi dalam mata kuliah menyimak dan berbica di Universitas. 

Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan di kelas V Sekolah Dasar pada 

mata pelajaran PKn materi Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah melalui 

metode Simulasi. Tujuan Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu untuk 

meningkatkan sikap tanggung jawab dan prestasi belajar PKn materi 

Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah. Jadi dalam penelitian yang akan 

peneliti lakukan sifatnya lebih subjektif, karena penelitian ini hanya berlaku 

untuk satu kelas dengan subjek tertentu. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh hasil perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam 

proses belajar, tanggung jawab siswa menjadi faktor penting untuk 
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menjadikan siswa bersungguh-sungguh dalam belajar. Pembelajaran Pkn saat 

ini sangat diperlukan adanya pendidikan karakter yang baik untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini terlihat pada sikap tanggung 

jawab yang kurang dimiliki oleh banyak siswa pada mata pelajaran PKn. Mata 

pelajaran PKn saat ini juga cenderung bersifat hafalan yang menyebabkan 

siswa kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran Pkn di kelas. Salah satu 

upayanya adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih 

menekankan pada keaktifan siswa untuk mengetahui materi dengan baik. 

Dapat diartikan, apabila tanggunga jawab siswa baik, maka akan memacu 

kesadaran siswa untuk belajar lebih baik sehingga prestasi belajar siswa bisa 

lebih meningkat. 

Guru mengungkapkan bahwa, pembelajaran yang berlangsung didalam 

kelas siswa cenderung pasif, tidak berani menyampaikan pendapat, sehingga 

interaksi antara siswa dan guru kurang maksimal, dengan adanya hal seperti 

ini maka diperlukan adanya pemilihan metode pembelajaran yang tepat 

sehingga akan terdapat interaksi antara guru dengan siswa. Untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di kelas dapat dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran yang aktif serta dapat meningkatkan tanggung jawab peserta 

didik sehingga prestasi belajar dapat meningkat, salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode 

Simulasi. Penggunaan metode Simulasi ini, diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir siswa dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn, sehingga prestasi belajar dapat 
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tercapai dan rata-rata kelas meningkat. Berikut ini adalah kerangka berpikir 

untuk pelajaran PKn melalui metode Simulasi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan melakukan sejumlah 

tindakan yang terangkum dalam siklus I dan siklus II. Berdasarkan landasan 
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teori yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis tindakan 

yang akan menjawab sementara rumusan masalah yang akan dipaparkan pada 

bagian sebelumnya. Hipotesis tindakan tersebut adalah: 

1. Penerapan metode Simulasi pada mata pelajaran PKn materi Pemilihan 

Pengurus Organisasi Sekolah dapat meningkatkan sikap tanggung jawab 

siswa di kelas V SD Negeri 1 Klapasawit. 

2. Penerapan metode Simulasi pada mata pelajaran PKn materi Pemilihan 

Pengurus Organisasi Sekolah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di 

kelas V SD Negeri 1 Klapasawit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Sikap Tanggung…, Alifia Furi Anikmawardani, FKIP UMP, 2016




