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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari 

semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. 

Karakter merupakan niai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya dan adat istiadat.  

 Megawangi (2004: 95) dalam Kesuma,dkk (2012:5) mengatakan 

bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah usaha mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Gaffar (2010: 1) dalam 

Kesuma, dkk (2012:5) mengemukakan, pendidikan karakter merupakan 

sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi 

satu dalam perilaku kehidupan orang itu. 
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Tujuan pendidikan karakter dalam sekolah menurut Kesuma (2012: 

9) yaitu: 

1. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 

sehingga terwujud dalam perilaku siswa, baik ketika proses 

sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari 

sekolah). 

2. Mengoreksi perilaku siswa yang tidak bersesuaian dengan nilai-

nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama.  

 

Dari beberapa tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan karakter di sekolah harus dihubungkan dengan proses 

pendidikan di keluarga. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan 

paling utama bagi siswa, karena apabila pendidikan karakter hanya 

bertumpu pada interaksi antara siswa dengan guru sekolah, maka 

pencapaian berbagai karakter yang diharapkan akan sangat sulit 

diwujudkan. 

Frankena (1971) dalam Adisusilo (2014: 128) mengemukakan tujuan 

pendidikan moral sebagai berikut: 

1. Membantu siswa untuk dapat mengembangkan tingkah laku yang 

secara moral baik dan benar. 

2. Membantu siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan refleksi 

secara otonom, dapat mengendalikan diri, dapat meningkatkan 

kebebasan mental spiritual dan mampu mengkritisi prinsip-

prinsip atau aturan-aturan yang sedang berlaku 

3. Membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, 

norma-norma dalam rangka menghadapi kehidupan konkretnya. 

4. Membantu siswa untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal-

fundamental, nilai-nilai kehidupan sebagai pijakan untuk 

mempertimbangkan moral dalam menentukan suatu keputusan. 
5. Membantu peserta didik untuk mampu membuat keputusan yang 

benar, bermoral, dan bijaksana. 
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  Berdasarkan hal di atas, telah dikemukakan bahwa pendidian moral 

memilik tujuan yang berguna bagi semua orang. Mata pelajaran PKn 

merupakan mata pelajaran yang berisi nilai moral yang dapat 

membangkitkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air yang berguna dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Kohlberg (1977) dalam Adisusilo (2014: 128)  menandaskan 

bahwa tujuan pendidikan moral adalah mendorong perkembangan tingkat 

pertimbangan moral siswa. Dalam penelitian ini, pengertian pendidikan 

karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk siswa 

menjadi pribadi yang positif dan berakhlak karimah. Karakter tersebut 

selanjutnya dapat siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Pendidikan karakter dapat diterapkan dimana saja, baik itu ketika 

siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan karakter memiliki 

peranan yang sangat penting bagi moral siswa. Siswa yang memiliki 

karakter baik akan menjadi pribadi yang positif, lebih menghargai orang-

orang di sekitar terutama guru dan orang tua serta dapat berinteraksi 

dengan baik di kehidupan sehari-hari siswa. 

2. Cinta Tanah Air (Nasionalisme) 

a. Pengertian Cinta Tanah Air (Nasionalisme) 

Bangsa (nation) merupakan sekumpulan manusia yang sama 

bahasanya, sama adat istiadatnya, sama asal-usulnya, sama 

kebudayaanya, senasib dan sepenanggungan, dan tempat kediamannya 
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(negaranya) pun sama. Nasionalisme (cinta tanah air) secara umum 

melibatkan identifikasi etnis dengan negara. Dengan nasionalisme rakyat 

dapat meyakini bahwa yang dimengerti sebagai gerakan untuk 

mendirikan atau melindungi tanah air. Mustari (2014: 156) mengatakan, 

dalam banyak kasus identifikasi budaya nasional yang homogen itu dapat 

dikombinasikan dengan pandangan negatif atas ras, budaya, atau bangsa 

lain (asing). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cinta tanah air (nasionalisme) 

adalah suatu sikap yang mementingkan kebangsaan di atas segalanya. 

Seseorang yang memiliki rasa nasionalisme tinggi akan lebih memahami 

dan menghargai nilai-nilai kebangsaan dan memiliki semangat 

kebangsaan yang tinggi.Melihat fenomena di sekitar lingkungan kita, 

bahwa masih banyak orang yang belum memiliki rasa cinta tanah air dan 

kurang menghargai nilai-nilai kebangsaan dan karya anak bangsa. 

b. Pendidikan Cinta Tanah Air (Nasionalisme) 

Sebagaimana mestinya, kita harus dapat menanamkan kepada 

generasi muda tentang arti menjadi warga negara yang baik. Menjadi 

warga negara yang baik yaitu menunjukkan kebanggaan dan kecintaan 

terhadap tanah air (Indonesia). Mustari (2014: 160) mengemukakan 

pendapat yang menjadi indikasi bahwa ciri-ciri menjadi nasionalis 

diantaranya adalah: 

1. Menghargai jasa para tokoh/pahlawan nasional 
Menghargai jasa para pahlawan merupakan hal yang 

sudah semestinya ditanamkan kepada generasi muda. Seperti 

yang kita lihat, anak muda zaman sekarang lebih bangga apabila 
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berpotret dengan latar belakang patung-patung yang ada di luar 

negeri, tetapi tidak mau berfoto berdekatan dengan patung-

patung pahlawan Indonesia. Padahal patung-patung yang ada di 

Eropa itu tidak ada hubungan sedikitpun dengan bangsa 

Indoneisa, bahkan mungkin menjadi penjajah bangsa.  

2. Bersedia menggunakan produk dalam negeri. 

Menggunakan produk dalam negeri merupakan hal yang 

semestinya harus ditanamkan. Akan lebih membanggakan jika 

kita menggunakan dan menghormati produk dalam negri sendiri 

daripada menggunakan produk asing yang tidak kita ketahui 

mutu dan manfaatnya. Orang asing justru senang jika membeli 

produk dari Indonesia, akan tetapi kita sebagai warga Indonesia 

justru sering berbelanja kebutuhan yang bermerk asing. Kualitas 

produk dalam negeri justru jauh lebih baik daripada produk luar 

negeri.  

3. Menghargai keindahan alam dan budaya Indonesia 

Kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia yang 

menjaga keindahan alam dan budaya Indonesia siapa lagi yang 

akan menjaga dan menghargai keindahannya.  Indonesia 

merupakan negara yang indah, dari segi alam dan budayanya. 

Tidak heran, negara tetangga kita, Malaysia merasa perlu untuk 

mengakui bahwa budaya kita itu adalah budaya Malaysia juga, 

seperti dalam klaim atas Reog Ponorogo.  

4. Tahu dan hafal lagu-lagu kebangsaan 

Generasi sekarang dan seterusnya hendaknya sudah 

semestinya diajarkan lagu-lagu kebangsaan. Banyak dari mereka 

justru lebih hafal dan tahu lagu-lagu barat, rok, pop, dangdut 

dan lain sebagaina daripada lagu-lagu kebangsaan Indonesia 

sendiri. Dengan memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, dengan 

begitu akan membawa kembali kepada kenangan perjuangan 

para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara 

ini dan juga berjuang untuk membangun negara ini.  

5. Memilih berwisata di dalam negeri 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan 

alam yang indah. Kita sudah semestinya mengenal lebih dari 

orang asing akan negeri kita sendiri. Orang-orang asing 

berbondong-bondong datang ke negeri kita untuk berwisata, 

melakukan penelitian, membuat film, melakukan usaha, 

melakukan eksplorasi, dan sebagainya, sementara kita lebih 

bangga pergi ke luar negeri.  

 

Kita sudah semestinya menghargai jasa para tokoh atau pahlawan 

nasional di Indonesia, karena berkat pahlawan yang telah berjuang 

melawan penjajah kita dapat hidup dengan damai di negara sendiri. Salah 
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satu cara menghargai jasa para pahlawan yaitu bangga dengan sejarah 

dan peninggalan masa penjajahan dan menghormati setiap hari besar di 

Indonesia.  

Mustari (2014: 161) mengatakan bahwa untuk mengukuhkan dan 

mempertebal rasa nasionalisme kita, sudah semestinya kita saling 

menasihati sesame manusia apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. 

Demikian karena nasionalisme yang buta akan menimbulkan fanatisme 

nasionalistik yang disebut chauvinism. Nasionalisme kita adalah 

nasionalisme yang bersyarat, yaitu berada di jalur kebenaran dan 

keadilan. 

c. Indikator Cinta Tanah Air 

Indikator Cinta Tanah Air menurut Fitri (2012: 42) yaitu: 

1. Menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

2. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

3. Memajang bendera Indonesia, Pancasila, gambar presiden 

serta simbol-simbol negara lainnya. 

4. Bangga dengan karya bangsa. 

5. Melestarikan seni dan budaya bangsa. 

 

Berdasarkan bahasan di atas mengenai cinta tanah air, cinta tanah 

air hendaknya ditanamkan sejak dini kepada peserta didik. Penanaman 

sejak dini itulah peserta didik akan lebih mengenal dan mengetahui cara 

menghargai bangsa dan negaranya sendiri, dan dapat memahami 

sehingga semangat cinta tanah air dapat dengan mudah 

direalisasikan.Salah satu cara agar penanaman semangat cinta tanah air 

mudah bagi peserta didik yaitu melalui pembelajaran PKn. Kaitannya 
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dengan materi pengaruh globalisasi di lingkungannya, rasa cinta tanah air 

perlu ditingkatkan sesuai dengan indikator cinta tanah air. 

3. Prestasi belajar  

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, 

perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar.  Belajar 

menggunakan tiga ranah, yaitu (1) kognitif yaitu kemampuan yang 

berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran terdiri dari 

kategori pengetahuan, pemahaman penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi; (2) afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, 

emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengn penalaran yang terdiri dari 

kategori penerimaan, partisipasi, penilaian/penentuan sikap, organisasi 

dan pembentukan pola hidup; (3) psikomotorik yaitu kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani terdiri dari persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian 

pola gerakan, dan kreatifitas. Slameto (2010: 2) mengemukakan bahwa 

belajar sebagai suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Jersild dalam Sagala (2011: 12) menyatakan bahwa belajar adalah, 

“modification of behavior through experience and trainng”. Maknanya 

adalah perubahan atau pembawa akibat perubahan tingkah laku dalam 

pendidikan karena pengalaman dan latihan atau karena mengalami 
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latihan. Beberapa ahli psikologi mengemukakan pendapatnya mengenai 

belajar, diantaranya yaitu: 

1) Hilgard dan Marquis dalam Sagala (2011: 13) berpendapat bahwa 

belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri 

seseorang melalui latihan, pembelajaran, dan sebagainya sehingga 

terjadi perubahan dalam diri. 

2) James L. Mursell dalam Sagala (2011: 13)mengemukakan belajar 

adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, 

menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. 

3) Henry E. Garret dalam Sagala (2011: 13)berpendapat bahwa belajar 

adalah proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui 

latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri 

dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. 

4) Lester D. Crow dalam Sagala (2011: 13)mengemukakan belajar 

ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, 

dan sikap-sikap. 

Belajar dikatakan berhasil apabila seseorang mampu mengulangi 

kembali materi yang telah dipelajarinya. Winkel (1996: 53) mengatakan 

bahwa belajar pada manusia boleh dirumuskan sebagai berikut: “sesuatu 

aktivitas, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara 

relatif konstan dan berbekas”.  
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b. Pengertian Prestasi Belajar 

Hamdani (2011: 137) mengemukakan, prestasi pada dasarnya 

adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik 

secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah 

dihasilkan selama seseorang tidak melakukan kegiatan. W.J.S. 

Purwadarminta dalam Hamdani (2011: 137) mengatakan bahwa, prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). 

Winkel (1996: 226) dalam Hamdani (2011: 138) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan  yang telah dicapai oleh 

seseorang.  

Prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar.Arif Gunarso (1993: 

77) dalam Hamdani (2011: 138) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar.Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) 

berpendapat bahwa prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan 

hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya dari baik dalam 

diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil yang telah diperoleh yang dimiliki siswa atau 

peserta didik yang didapatkan setelah mengikuti tes pembelajaran atau 

evaluasi yang mengakibatkan perubahan dalam diri siswa atau peserta 

didik tersebut sebagai hasil atau aktivitas dalam belajar. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Hamdani (2011: 139) mengemukakan, faktor-faktor yang 

memperngaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor ini antara 

lain sebagai berikut: 

1) Kecerdasan (Inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan  belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

inteligensi normal yang selalu menunjukkan kecakapan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebaya. Adakalanya perkembangan 

ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu 

anak dengan anak lainnya sehingga anak pada usia tertentu sudah 

memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan 

kawan sebayanya. Faktor intelegensi merupakan suatu hal yang 

tidak diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Slameto (1995: 

56) dalam Hamdani (2011: 139) mengatakan bahwa tingkat 

intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. 

 

2) Faktor Jasmaniah atau Faktor Fisiologis 
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Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Faktor 

jasmaniah yaitu panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya seperti mengalami sakit, cacat tubuh atau perkembangan 

yang tidak sempurna, berfungsinya kelenjar yang membawa 

kelainan tingkah laku. 

3) Sikap 

Sikap yaitu suatu keenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang, tau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak 

acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oeh faktor pengetahuan, 

kebiasaan dan keyakinan. 

4) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu 

kecenderungan untuk selalu memerhatikan dan mengingat sesuatu 

secara terus menerus. Sardiman (1992: 76) dalam Hamdani 

(2011: 141) mengemukakan bahwa minat adalah suatu kondisi 

yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementarasituasi, yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

5) 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 
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prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-

masing. Potensi yang ada dapat digunakan oleh seseorang untuk 

memperoleh sesuatu sesuai dengan bakatnya. 

6) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat menentukan baik-

tidaknya dalam mencapai tujuan . Semakin besar kesuksesan 

belajarnya, maka semakin besar pula motivasi yang 

diperlukannya. 

Berdasarkan faktor Internal yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat disimpulkan bahwa tidak hanya kecerdasan 

(intelegensi) seseorang saja yang dapat mempengaruhi seseorang 

dalam prestasi belajar seseorang. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi diantaranya yaitu faktor jasmaniah/fisiologis, 

sikap, minat, bakat, dan motivasi. Faktor-faktor tersebut erat 

kaitannya dengan prestasi belajar. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor ekstern terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial 

dan lingkungan nonsosial. Pengaruh lingkungan pada umumnya 

bersift positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu. 

Slameto (1995: 60) mengatakan, faktor ekstern yang dapat 

mempengaruhi belajar adalah keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat.  
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1) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana yang 

dijelaskan Slameto, bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan 

pertama dan utama. Hasbullah (1994: 46) dalam Hamdani (2011: 

143) mengatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama karena di dalam keluarga inilah anak 

pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan, 

sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi pendidian anak 

adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan 

pandangan hidup keagamaan. 

2) 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 untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini 

meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, 

alat-akat peajaran dan kurikulum. Hubungan antara guru dan 

siswa kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. 
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3) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan 

sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan itu 

berada. Lingkungan membentuk kepribadian anak, karena dalam 

pergaulam sehari-hari seorang anak akan menyesuaikan dirinya 

dengan kebiasan-kebiasaan lingkungannya. Apabila seorang 

siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin 

maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh 

pada dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana 

temannya. 

Bahasan di atas mengenai faktor eksternal dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan keluarga merupakan faktor utama 

keberhasilan seseorang karena di dalam keluarga terdapat 

pendidikan yang utama. Selanjutnya pendidikan dapat 

dikembangkan di sekolah karena sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang dapat mendidik seseorang menjadi 

pribadi yang lebih baik, ketika berada di lingkungan masyarakat 

maka pengetahuan atau prestasi belajar yang telah diraih dapat 

diaplikasikan pada lingkungan masyarakat. 
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4. Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan  

Zamroni (2003: 10) dalam Tukiran (2013: 2) mengatakan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan 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.Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan 

perilaku olitik sehingga yang bersangkutan memiliki political 

participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik seara 

nasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan 

bangsa. Kesimpulannya yaitu, PKn merupakan mata pelajaran yang 

mencakup bidang politik, hukum dan moral yang berisi tentang 

keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

sehingga dapat membentuk peserta didik yang memilik rasa cinta tanah 

air, percaya diri, religious, demokratis, memiliki norma dan moral yang 

luhur dan toleransi.  

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Tujuan PKn adalah untuk membentuk karakter atau watak warga 

negara yang baik,sedangkan tujuan pembelajaran PKnmenurut Badan 
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Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006yaitu menjadikan 

peserta didik: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi dalam segala bidang, secara aktif dan 

bertanggung jawab sehingga dapat bertindak secara cerdas 

dalam semua kegiatan. 

3. Berkembang secara demokratis dan positif, sehingga mampu 

hidup berama dengan orang lain di dunia, mampu berinteraksi, 

serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

c. Ruang lingkup PKn 

BSNP (2006 : 108-109) berisi ruang lingkup  mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan 

b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, 

Hukum dan peradilan internasional 

c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional 

HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 

d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, Prestasi 

diri, persamaan kedudukan warga negara. 

e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

f. Kekuasan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 
pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan 

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi 
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g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

pancasila sebagai ideologi terbuka 

h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 

internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi 

globalisasi. 

Persatuan dan Kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak 

asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan 

dan politik, pancasila, dan globalisasi merupakan satu kesatuan dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan yang saling berkaitan satu sama lain. 

Dengan adanya globalisasi, suatu negara akan semakin mengenal 

kebudayaan maupun politik negara lain. Globalisasi yang ada terdapat 

manfaat dan kerugian diantaranya negara tersebut lebih mengenal 

negara lain seperti kebudayaan, teknologi, dan pemikiran yang maju. 

Sementara kerugiannya yaitu hilangnya kebudayaan asli Indonesia oleh 

karena itu, ruang lingkup di atas sangatlah berkaitan satu sama lainnya. 

5. Strategi VCT (Value Clarification Technique) 

a. Pengertian Strategi 

Kozna (1989) dalam Uno (2011: 1) mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih, yaitu yang 

dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Dari pengertian yang telah 

dikemukakan oleh ahli, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan 

oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 
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sehingga akan dimudahkan siswa dalam menerima dan memahami 

materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat 

dikuasainya di akhir kegiatan belajar. 

b. Pengertian VCT 

VCT adalah pendekatan pendidikan nilai yang di dalamnya 

peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, 

memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin 

diperjuangkannya. Sanjaya (2006) dalam Taniredja (2011: 87) 

menyebutkan bahwa VCT merupakan teknik pengajaran untuk 

membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang 

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses 

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.  

Hall (1973:11) dalam Adisusilo (2014:145) mengartikan teknik 

klarifikasi nilai (VCT) sebagai :  

“By value clarification we mean a methodology or process by 

which we help a person to discover values throught behavior, 

feelings, ideas, and though important choices he has made and is 

continually, in fact, acting upon in and through his life”.  

 

Artinya, dengan klarifikasi nilai peserta didik tidak disuruh 

menghafal dan tidak disuapi dengan nilai-nilai yang sudah dipilikan 

pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisis, 

mempertanggungjawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil 

sikap dan mengamalkan nilai-nilai hidupnya sendiri. 

Hall (1973: 11) dalam Adisusilo (2014:145) menjelaskan bahwa 

VCT merupakan cara atau proses pendidik membantu peserta didik 
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menemukan sendiri nilai-nilai yang melatarbelakangi sikap, tingkah 

laku, perbutan serta pilihan-pilihan penting yang dibuatnya. Hall (1973: 

11) dalam Adisusilo (2014: 145) sepakat bahwa VCT merupakan 

pendekatan pembelajaran nilai yang mampu mengantar peserta didik 

mempunyai keterampilan atau kemampuan menentukan nilai-nilai 

hidup yang tepat sesuai dengan tujuan hidupnya dan 

menginternalisasikannya sehingga nilai-nilai menjadi pedoman dalam 

bertingkah laku atau bersikap.Jadi, strategi VCT menekankan pada 

aspek-aspek nilai yang akan diklarifikasi oleh peserta didik dengan 

menggunakan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari serta membantu 

siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. 

c. Proses Pelaksaaan VCT 

 Proses penentuan nilai dan sikap mencakup tujuh subproses atau 

aspek yang biasanya digolongkan menjadi tiga kategori. Ada tiga 

proses klarifikasi nilai menurut pendekatan VCT.  

 

 

 

 

 

 

Upaya Meningkatkan Rasa..., Irma Arum Mawarni, FKIP, UMP, 2016



 

 
 
 

26 

Dalam tiga proses tersebut terdapat tujuh sub proses (Hall, 1973; 

Simon, 1972), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Proses Pelaksanaan VCT 

1. Memilih  1) Memilih dengan bebas 

2) Memilih dari berbagai alternatif 

3) Memilih dari berbagai alternatif 

setelah mengadakan pertimbangan 

tentang berbagai akibatnya 

2. Menghargai/

menjunjung 

tinggi 

4) Menghargai dan merasa bahagia 

dengan pilihanya 

5) Bersedia mengaku/menegaskan 

pilihannya itu di depan umum 

3. Bertindak  6) Berbuat/berperilaku sesuatu sesuai 

dengan pilihannya 

7) Berulang-ulang bertindak sesuai 

dengan pilihannya itu hingga 

akhirnya merupakan pola hidupnya 

Proses pelaksanaan VCT dimulai dari siswa untuk bebas 

memilih yaitu dari adanya berbagai alternatif, setelah itu siswa merasa 

bangga dengan pilihannya dan bersedia mengakui pilihannya di depan 

umum,berperilaku sesuai dengan pilihannya dan berulang-ulang 

bertindak sesuai dengan pilihannya akan membuat siswa melakukan 

kebiasaan bertindak sesuai dengan pilihannya yang kemudian akan 

menjadi pola hidup siswa dengan mempertimbangkan akibatnya 

d. Tujuan menggunakan VCT dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, menurut Tanireja (2011: 88) sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang 

suatu nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak 

menentukan target nilai yang akan dicapai. 

2. Menanamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang 

dimiliki baik tingkat maupun sifat yang positif maupun yang 

negatif untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan 

dan pencapaian target nilai. 
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3. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara 

yang rasional (logis) dan diterima siswa, sehingga pada 

akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai rasa 

kesadaran moral bukan kewajiban moral. 

4. Melatih siswa dalam menerima, menilai dirinya dan posisi 

nilai orang lain, menerima serta mengambil keputusan 

terhadap sesuatu persoalan yang berhubungan dengan 

pergaulannya dan kehidupan sehari-hari. 

 

Dengan adanya VCT, peneliti dan guru dapat menerapkannya 

pada siswa, sebagai dasar pemikiran siswa sehingga siswa dapat 

mengetahui dimana siswa berpijak pada pikirannya kemudian siswa 

dapat ditanamkan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh siswa dan 

nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai rasa kesadaran, bukan 

kewajiban. Siswa dapat merasakan posisi orang lain, sehingga siswa 

dapat menerima serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Kelebihan dan kelemahan VCT 

Casteel (1975) dalam Adisusilo (2014:151) menandaskan VCT 

sangat berguna bagi peserta didik untuk berlatih mengomunikasikan 

keyakinan, nilai hidup, cita-cita pribadi pada teman sejawat; berlatih 

berempati pada teman lain bahkan yang mungkin berbeda 

keyakinannya; berlatih memecahkan persoalan dilema moral; berlatih 

untuk setuju atau menolak keputusan kelompok; berlatih terlibat dalam 

membuat keputusan ataupun mempertahankan atau melepas 

keyakinannya.Pendekatan VCT juga mengandung kelemahan sebab 

dapat menampilkan bias budaya barat. Oleh sebab itu seorang pendidik 
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harus bijak dalam memberi pendampingan agar dalam pemilihan, 

penentuan nilai, peserta didik tidak tercabut dari akar budayanya. 

Keunggulan VCT menurut Djahiri (1985) dalam Taniredja (2011: 

91) sebagai berikut: 

1. Mampu membina dan menanamkan nilai moral pada ranah 

internal side. 

2. Mampu mengklarifikasi/ menggali dan mengungkapkan isi 

pesan materi yang disampaikan selanjutnya akan memudahkan 

bagi guru untuk menyampaikan makna/ pesan nilai/ moral. 

3. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri 

siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami 

nilai moral yang ada pada kehidupan nyata. 

4. Mampu mengundang, melibatkan, membina dan 

mengembangkan potensi diri siswa terutama mengembangkan 

potensi sikap. 

5. Mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari 

berbagai kehidupan. 

6. Mampu menangkal, meniadakan menginvertensi dan 

memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai moral 

yang ada dalam diri seseorang. 

7. Memberi gambaran nilai moral yang patut diterima dan 

menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral 

tinggi. 

 

 Adanya keunggulan dari VCT dapat memberikan dukungan 

terhadap kemampuan guru dalam memberikan pertanyaan tingkat tinggi 

kepada siswa. Keunggulan VCT tersebut dapat mendukung proses 

pembelajaran di kelas dan dapat menanamkan nilai moral bagi siswa. 

Tercapainya hasil yang baik dari proses pembelajaran bergantung dari 

cara guru atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

 Kelemahan-kelemahan VCT menurut Taniredja (2011: 92) sebagai 

berikut : 

1. Apabila guru tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta 

didik dengan keterbukaan, saling pengertian dan penuh 
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kehangatan maka siswa akan memunculkan sikap semu atau 

imitasi/ palsu. Siswa akan bersikap menjadi siswa yang sangat 

baik ideal patuh dan penurut namun hanya bertujuan untuk 

menyenangkan guru atau memperoleh nilai yang baik. 

2. Sistem nilai yang dimiliki dan tertanam guru, peserta didik dan 

masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu 

tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai/nilai etik. 

3. Sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar 

terutama memerlukan kemampuan/ keterampilan bertanya 

tingkat tinggi yang mampu mengungkap dan menggali nilai 

yang ada dalam diri peserta didik. 

4. Memerlukan kreativitas guru dalam menggunakan media yang 

tersedia di lingkungan terutama yang aktual dan faktual 

sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

 

Kelebihan dan kelemahan dari strategi VCT tersebut akan 

saling melengkapi satu sama lain. Peneliti ingin mengatasi masalah 

kelemahan VCT tersebut dengan cara melibatkan peserta didik 

dengan keterbukaan yaitu dengan cara Role Playing (Bermain 

Peran). Guru dalam menerapkan strategi VCT harus mempunyai 

keterampilan bertanya tingkat tinggi sehingga mampu menggali dan 

mengungkap nilai yang ada dalam diri siswa, selain itu guru juga 

dapat menggunakan berbagai media yang dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran sehingga kelemahan dari VCT tersebut dapat diatasi 

oleh peneliti dan guru. 

6. Role Playing(Bermain Peran) 

a. Pengertian Role Playing(Bermain Peran) 

Role Playing merupakan sebuah strategi pengajaran yang berasal 

dari dimensi pendidikan individu maupun sosial. Zaini, Hisyam, dkk 

(2008: 98) mengatakan,Role Playing dapat dikatakan sebagai suatu 

aktivitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai 
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tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Role Playing dapat membantu 

siswa untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan 

membantu memecahkan masalah pribadi dengan bantuan kelompok 

sosial. Sudjana (2001) dalam Khilmiyah, Akif, dkk (2005: 99) 

mengatakan, bermain peran (Role Playing) merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan pada kemampuan penampilan siswa 

untuk memerankan status dan fungsi pihak-pihak lain yang terdapat 

dalam kehidupan nyata. Role Playing dimainkan dalam beberapa 

rangkaian tindakan seperti menguraikan sebuah masalah, 

memeragakan, dan mendiskusikan masalah tersebut. Dalam Role 

Playing, beberapa ada yang bertugas sebagai pemeran, sedangkan yang 

lain sebagai peneliti. Pada Role Playing, seseorang menempatkan 

dirinya dalam posisi orang lain dan mencoba berinteraksi dengan orang 

lain yang tentu mendapat bagian menjadi pemeran. 

b. Langkah-langkah bermain peran (Role Playing) menurut Shaftels  

dalam Joyce (2009: 332) terdiri dari: 

1. Memanaskan suasana kelompok 

2. Memilih partisipan 

3. Mengatur setting tempat kejadian 

4. Menyiapkan peneliti 

5. Pemeranan 

6. Diskusi dan evaluasi 

7. Memerankan kembali 

8. Berdiskusi dan mengevaluasi 

9. Saling berbagi dan mengembangkan pengalaman.  

 

 Sedangkan langkah-langkah Bermain peran menurut Djahriri 

(1985: 93)yaitu: 
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a. Sejumlah siswa dipanggil sebagai calon pelaku (jumlah dan 

sifatnya disesuaika dengan tema yang sudah dibuat skenario). 

b. Guru menjelaskan kepada siswa (semua siswa yang ada di 

kelas) apa yang harus mereka kerjakan. 

c. Lontarkan stimulus atau isi Role Playing. 

d. Pelaku Role Playing diminta untuk melaksanakan perannya 

masing-masing dan siswa lain diminta untuk 

memperhatikan/memonitor jalannya bermain peran. 

e. Setelah kelompok pelaku pertama telah tampil, kelompok 

selanjutnya diminta untuk tampil, dengan begitu maka akan 

terlihat perbandingannya. 

f. Fase memetik hasil sub melalui: 

f.1 Pengungkapan perasaan/ pengalaman para pelaku 

f.2 pengungkapan perasaan dan pendapat siswa lain 

f.3 penyimpulan, pengarahan bersama atau guru. 

 

 Langkah-langkah bermain peran di atas dapat mendukung proses 

kegiatan pembelajaran. Bermain peran dapat meningkatkan reativitas 

siswa dan daya imajinasi siswa. Adanya Role Playing meningkatkan 

kemampuan bicara siswa karena siswa dilatih untuk berbicara sesuai 

dengan perannya. Proses bermain peran akan berjalan lancar apabila 

langkah-langkah yang digunakan tepat dan sesuai sistematikanya. 

c. Tujuan Bermain Peran (Role Playing) menurut Djahiri (1985: 93) 

sebagai berikut: 

1. Mengajak siswa mengalaminya sendiri kehidupan yang 

disajikan secara artifisial (buatan). 

2. Menghidupkan/ memfungsionalkan daya imajinasi dan indra 

anak serta sistem nilainya melalui games ini, serta mengajak 

nya untuk melakukan dialog intern/dirinya. 

 

 Bermain peran dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Siswa 

yang memerankan peran akan merasakan atau mengalami sendiri 

bagaimana rasanya menjadi orang lain. dengan mengalami sendiri maka 

daya imajinasi siswa menjadi lebih baik. 
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Role Playing dilakukan berdasarkan pada tiga aspek utama dari 

pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

1. Mengambil peran (Role Taking) 

yaitu tekanan harapan-harapan sosial terhadap pemegang peran. 

2. Membuat peran (Role Making) 

yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dranatis 

dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan serta 

memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Tawar-menawar peran (Role Negotiation) 

yaitu tingkat dimana peran dinegosiasikan dengan pemegang-

pemegang peran yang lain dalam parameter dan hambatan interaksi. 
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d. Kelebihan dan Kelemahan Role Playing 

Berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan Role Playing menurut 

Khilmiyah, Akif, dkk (2005: 101). 

Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Role Playing 

Kelebihan Kekurangan 

1. Peran yang ditampilkan 

akan segera menarik 

perhatian siswa 

2. Strategi ini dapat digunakan 

dalam kelompok besar dan 

kelompok kecil. 

3. Membantu siswa untuk 

memahami pengalaman dan 

peran orang lain. 

 

4. Menumbuhkan kemampuan 

siswa dan kepercayaan diri 

sisa untuk berperan dalam 

menghadapi masalah. 

1. Kemungkinan adanya siswa 

yang mengabaikan hal itu 

karena peran tidak menarik. 

2. Sering sekali lebih 

menekankan pada masalah 

daripada peran. 

3. Mungkin akan terjadi 

kesulitan dalam 

menyesuaikan dengan peran 

yang mesti dilakukan. 

4. Mungkin membutuhkan 

waktu lebih lama untuk 

memerankan sesuatu dalam 

kegiatan pembelajaran. 

5. Bermain peran terbatas pada 

beberapa situasi kegiatan 

belajar. 

Hamalik (2011: 214) mengemukakan bahwa ada beberapa 

keuntungan dalam melakukan pendekatan Role Playing, yaitu pada 

waktu dilaksanakannya bermain peran, siswa dapat bertindak dan 

mengekspresikan perasaan dan pendapat tanpa kekhawatiran mendapat 

sanksi; siswa dapat mengurangi dan mendiskusikan isu-isu yang bersifat 

manusiawi dan pribadi tanpa adanya kecemasan; bermain peran 

memungkinkan para siswa mengidentifikasi situasi-situasi dunia nyata 

dan dengan ide-ide orang lain.  
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Adanya kekurangan dari Role Playing tersebut akan diatasi oleh 

guru dan peneliti yaitu dengan cara membuat peran siswa semenarik 

mungkin sehingga siswa merasa tertarik dengan peran yang 

dimainkan.Siswa memiliki kesulitan dalam menggunakan strategiRole 

Playing, yaitu harus menyesuaikan peran yang dilakukan, oleh karena 

itu guru dan peneliti harus dapat menyesuaian peran dalam tema dengan 

peran asli siswa.  

7. Materi PKn SD 

a. Materi penelitian 

Materi yang akan diteliti dalam penelitian yang akan dilaksanalakan di 

SD Negeri 1 Pliken yaitu: 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas   : IV (empat) 

Semester   : II 

Standar Kompetensi :4. Menunjukkan Sikap Terhadap   

    Globalisasi di Lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.1Memberikan contoh sederhana   

    pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

Sunarso (2009:69) mengemukakan bahwa globalisasi telah 

mempengaruhi kehidupan manusia diberbagai belahan dunia. Bidang-

bidang yang di pengaruhi globalisasi antara lain berikut ini. 

1. Politik  
Kehidupan politik di berbagai negara hampir sama dan serupa. 

Semua negara seperti saling memengaruhi dan dipengaruhi. 

Paham demokrasi dianut oleh berbagai negara di dunia. Pemilu 
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dilakukan dilakukan di negara-negara untuk memilih wakil-

wakil rakyat. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

diperaktikkan di negara-negara, seperti Amerika Serikat (AS), 

Indonesia, dan Perancis. 

2. Ekonomi  

Globalisasi sangat memengaruhi perdagangan ekonomi. Pemilik 

modal dari Jepang atau Jerman, dapat mendirikan pabrik-pabrik 

di Amerika Serikat. Sebaliknya, para pemilik modal dari 

Amerika Serikat juga dapat mendirikan pabrik di negara-negara 

itu dan memasarkannya. Tidak heran jika orang Amerika Serikat  

menggunakan mobil dari Jepang atau orang Jepang dan Jerman 

menggunakan komputer buatan Amerika Serikat yang dirakit di 

Jepang. 

3. Budaya 

Musik rock adalah salah satu wujud pengaruh budaya 

globalisasi. Kaum muda dari berbagai negara berusaha 

mempelajari dan memaninkan musik keras itu. Tak hanya itu, 

dari musik rock pula muncul gaya rambut, gaya berpakaian, dan 

bahkan gaya hidup. Budaya musik rock mewabah di seluruh 

penjuru dunia tanpa bisa dicegah. 

4. Komunikasi  

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi menjadikan dunia ini 

seolah tanpa batasan-batasan wilayah. Di belahan dunia yang 

satu, seseorang dapat dengan mudah dan jelas berbicara lewat 

telepon dengan seseorang yang tengah berada di belahan dunia 

yang lain. 

5. Transportasi 

Jaman dahulu, dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk 

mencapai belahan bumi yang lain karena pilihan transportasi 

yang sangat terbatas. Dahulu orang hanya menggunaka perahu, 

kapal laut, dan kereta api, untuk pergi ke tempat yang jauh. 

Sekarang sudah ada pesawat terbang. Pesawat terbang membuat 

jarak antara negara dan antar pulau seolah semakin dekat. Jarak 

yang semula ditempuh selama sehari-hari dapat ditempuh hanya 

dalam beberapa jam saja. 

6. Sosial 

Apabila sebuah bangsa mengalami bencana, maka bangsa lain 

akan berduyun-duyun memberikan bantuan. Saat rakyat aceh 

terkena bencana tsunami, masyarakat dunia langsung bergerak 

menolong. Organisasi sosial dari berbagai negara juga turut 

membantu. Jadilah orang Amerika Serikat, Jepang, Inggris, 

Arab Saudi, Turki, dan sebagainya berkumpul di Aceh. Mereka 

berusaha untuk meringankan beban penderitaan masyarakat 
yang terkena bencana 
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 Bedasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

globalisai mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai 

belahan dunia. Bidang-bidang yang dipengaruhi globalisasi, 

yaitu politik, ekonomi, budaya, komunikasi, tranportasi, dan 

sosial. 

B. Penelitian yang relevan 

1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan menyatakan 

bahwa strategi VCT Role Playing pada pembelajaran PKn dapat 

meningkatkan prestasi peserta didik di sekolah dasar. Hasil penelitian 

tersebut telah diuraikan oleh Putro Subur Tri Widadi (2012) yang berjudul 

“Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar PKn Pada Materi Menghargai 

dan Menaati Keputusan Bersama Melalui Strategi VCT Tipe Bermain 

Peran (Role Playing) di kelas V SD Negeri 2 Bojongsari”, Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto.Evaluasi yang diberikan kepada peserta didik, diperoleh hasil 

bahwa penggunan strategi VCT tipe Role Playing dapat mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II dengan nilai rata-rata 64,88 dengan 

presentase ketuntasan sebesar 51% pada siklus I, menjadi 92,22% dengan 

presentase ketuntasan sebesar 95% pada siklus II. 

2. Penelitian Eksperimen yang dilakukan oleh I Wayan Eka Wiweka dengan 

judul “Pengaruh Pembelajaran Teknik Klarifikasi Nilai (TKN) Melalui 

Tenik Bermain Peran Terhadap Sikap Sosial dan Hasil Belajar PKn”, yang 

menunjukan bahwa Pertama, sikap sosial siswa yang mengikuti 
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pembelajaran dengan TKN melalui bermain peran secara signifikan lebih 

baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional (F=5,064; 

p<0,05). Kedua, hasil belajar PKn siswa yang mengikuti pembelajaran TKN 

melalui bermain peran secara signifikan lebih baik daripada siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional (F= 26,534; p<0,05). Ketiga, secara 

simultan sikap sosial dan hasil belajar PKn antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran TKN melalui bermain peran secara signifikan lebih baik 

daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional (F=15,586; 

p<0,05). 

Adanya penelitian lainnya yang menggunakan strategi pembelajaran 

VCT Role Playing (Bermain Peran) menjadi landasan dalam melakukan 

penelitian dengan menggunakan strategi pembelajaran tersebut. Perbedaan 

dalam melakukan penelitian tersebut yaitu dalam penelitian Putro Subur Tri 

Widadi (2012) diterapkan strategi VCT Role Playing untuk meningkatkan 

Minat dan Prestasi Belajar PKn Pada Materi Menghargai dan Menaati 

Keputusan Bersama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

menerapkan strategi VCT Role Playing untuk meningkatkan rasa cinta tanah 

air dan prestasi belajar pada mata pelajaran PKn. 

C. Kerangka Berpikir  

Proses kegiatan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran memiliki faktor yang menunjang keberhasilan dalam 

pembelajaran  yaitu bagaimana guru mengkondisikan siswa agar dapat 

mengimplementasikan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari. 
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Karena materi yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik tidak hanya 

sebatas teori saja dan dihafal saja, akan tetapi juga harus bisa diterapkan dalam 

kehidupan nyata. Kegiatan pembelajarantidak hanya guru saja yang berperan 

aktif, akan tetapi peserta didik juga dituntut untuk aktif dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Apabila guru kurang dapat membuat siswa menjadi aktif maka 

suasana pembelajaran menjadi kurang kondusif dan cenderung membosankan 

bagi peserta didik maupun guru, hal itu dapat berdampak pada prestasi belajar 

peserta didik. 

Prestasi belajar akan meningkat dan proses pembelajaran menyenangkan 

apabila guru tepat dalam menerapkan strategi pembelajaran. Salah satu strategi 

yang dapat dipakai dalam kegiatan pembelajaran yaitu VCT Role Playing. 

Strategi VCT merupakan yang menggunakan cara atau proses pendidik 

membantu siswa menemukan sendiri nilai-nilai yang melatarbelakangi sikap, 

tingkah laku, perbutan serta pilihan-pilihan penting yang dibuatnya. Melalui 

strategi tersebut siswa menjadi lebih aktif dan pandai dalam bertanya. siswa 

dapat menemukan nilai karakter yang terdapat dalam strategi tersebut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Perpikir Penelitian 

Pada kondisi awal, prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

rendah kemudian guru melakukan pembelajaran menggunakan strategi VCT 

Role Playing. Pada siklus I dan siklus II guru menerapkan strategi tersebut, hal 

tersebut membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar PKn. Pada 

setiap akhir siklus I dan II guru memberikan evaluasi pembelajaran. Evaluasi 

tersebut dilakukan untuk melihat banyaknya siswa yang tuntas maupun yang 

belum tuntas, melalui diterapkannya strategi VCT Role Playing. Dari hasil 

evaluasi pembelajaran tersebut akan terlihat peningkatan prestasi belajar siswa. 

Tercapainya prestasi belajar siswa secara maksimal merupakan tujuan dari 

dilakukannya penelitian. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Penggunaan model pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran dan 

perencanaan pembelajaran disusun dengan matang, maka tujuan pembelajaran 

akan tercapai dengan optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka diajukan 

hipotesis tindakan yaitu:  

1. Melalui penggunaan Strategi VCT Role Playing dapat meningkatkan rasa 

Cinta Tah Air siswa pada mata pelajaran PKn  kelas IV SD Negeri 1 Pliken. 

2. Melalui Penggunaan Strategi VCT Role Playing dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV SD Negeri 1 Pliken. 
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