
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Pembelajaran PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dapat membentuk diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, 

bahasa, usia, untuk menjadi warga Negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang dilandasi oleh UUD 1945. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Depdiknas (2000:34) bahwa: Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan 

untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga 

memiliki wawasan, sikap, dan ketrampilan kewarganegaraan yang 

memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan 

bertanggungjawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bagi kita bahwa PKn bertujuan 

mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian maka 

seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang berkualitas dan profesional, 

sebab jik guru tidak berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai. 

Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 3 dimensi 

yaitu : 

a. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang 

mencakup bidang politik, hukum, dan moral. 
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b. Dimensi Ketrampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi 

ketrampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

c. Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup 

antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, dan moral luhur. 

(Depdiknas, 2003:4) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam mata 

pelajaran Kewarganegaraan seorang peserta didik bukan saja menerima 

pelajaran berupa pengetahuan, tetapi pada diri peserta didik juga harus 

berkembang sikap, ketrampilan, dan nilai-nilai. Sesuai dengan Depdiknas 

(2000:33) yang menyatakan bahwa tujuan PKn untuk setiap jenjang 

pendidikan yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara yang 

diwujudkan melalui pemahaman, ketrampilan sosial dan intelektual, serta 

berprestasi dalam memecahkan masalah di lingkungannya. 

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, 

maka guru berupaya melalui kualitas pembelajaran yang dikelolanya, 

upaya ini bisa dicapai jika peserta didik mau belajar. Dalam belajar inilah 

guru berusaha mengarahkan dan membentuk sikap serta perilaku peserta 

didik sebagaimana yang dikehendaki dalam pembelajaran PKn. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi berarti hasil yang 

telah dicapai setelah melakukan kegiatan (Depdiknas, 2003:895). Istilah 
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prestasi sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan antara 

lain bidang kesenian, olahraga, pendidikan, dan pengajaran. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu dalam lingkungannya. Dengan 

demikian belajar dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa 

saja, sepanjang adanya perubahan tingkah laku dan hasil pengalaman 

individu dengan lingkungannya. Dengan belajar maka manusia akan 

mengalami perubahan kualitatif sehingga perbuatan, sikap, dan tingkah 

lakukanya akan berkembang. 

Belajar yang merupakan aktivitas, pasti memiliki faktor yang 

berpengaruh. Pengaruh positif membuat belajar menjadi lebih berhasil dan 

pengaruh negatif akan membuat belajar kurang berhasil. Menurut Tabrani 

dkk, (1986:61) bahwa Prestasi belajar yang dicapai individu merupakan 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam ( 

faktor intern) maupun faktor dari luar (faktor ekstern). Jadi yang dimaksud 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan aktivitas belajar. Seseorang yang mengalami proses belajar 

supaya berhasil sesuai dengan yang diharapkan perlulah kiranya 

memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 
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b. Unsur Pokok Prestasi Belajar 

Banyak aktivitas manusia disejajarkan dengan belajar. Hampir 

setiap orang menyetujuinya bahwa perbuatan belajar seperti mendapat 

macam-macam sikap sosial memperoleh keterampilan disebut belajar 

(Sumadi Suyabrata, 1971:250). Sejalan dengan itu Witherington 

berpendapat bahwa “belajar adalah usaha perubahan di dalam kepribadian, 

yang menyatakan diri sebagai pola baru dari pada reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap kebiasaan, kepandaian atau pengertian.” 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa perbuatan belajar 

memiliki hal-hal pokok, yaitu : 

1) Dalam belajar memiliki perubahan tingkah laku; 

2) Perubahan tersebut berupa kecakapan baru; 

3) Perubahan tersebut terjadi karena usaha. 

Dengan demikian bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang 

telah dicapai oleh seseorang, setelah melakukan suatu usaha untuk 

memenuhi kebutuhan.  

3. Pemerintahan Desa 

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
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oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa.  

Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan 

Permusyawarat Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan 

pernagkat desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga setempat, 

sedangkan pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan 

kepala desa adalah bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD 

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain kepala desa, perangkat 

desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian ada lembaga 

kemasyarakatan. 

Lembaga kemasyarakatan  yaitu lembaga lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga 

masyarakatan di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dengan 

pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi 

pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, 

menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam 

pembangunan. Struktur organisasi pemerintahan desa yaitu kepala desa, 
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sekretaris desa, sekretariat desa, unsur pelaksana teknis lapangan, dan 

unsur kewilayahan. 

4. Pemerintahan Kelurahan 

Kelurahan berbeda dengan desa. Pada umumnya desa berada 

dikawasan pedesaan, sedangkan kelurahan berada di kawasan perkotaan. 

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang 

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Kelurahan adalah wilayah 

kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja 

kecamatan, sehingga, kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. 

Kelurahan dapat terbentuk dari penggabungan beberapa kelurahan, 

bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan 

menjadi dua kelurahan atau lebih. 

Lembaga-lembaga pemerintahan kelurahan yang terdiri dari 

pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Kelurahan adalah 

wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam 

wilayah kerja kecamatan. Selanjutnya, Lembaga kemasyarakatan adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. 

Kelurahan diselenggarakan oleh lurah dan perangkat kelurahan. 

Kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi peningkatan pelayanan 

masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, 

pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat bidang politik, 
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ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, serta peningkatan 

kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 

Adapun struktur organisasi atau lembaga pemerintah kelurahan yaitu 

kelompok jabatan fungsional, lurah, sekretaris, dan seksi-seksi. 

5. Metode Diskusi Kelompok 

Menurut  Yamin, (2007:158) menerangkan bahwa metode diskusi 

adalah interaksi antara peserta didik dan peserta didik atau dengan guru 

untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau 

memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Metode diskusi ini 

digunakan oleh guru, pelatih, dengan cara : 

a. Menyediakan bahan, topik atau masalah yang akan didiskusikan; 

b. Menyebutkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas atau 

memberikan studi khusus kepada peserta didik sebelum 

menyelenggarakan diskusi; 

c. Menugaskan peserta didik untuk menjelaskan, menganalisis, dan 

meringkas; 

d. Membimbing diskusi, tidak memberi ceramah; 

e. Sabar terhadap kelompok yang lamban dalam mendiskusikannya; 

f. Waspada terhadap kelompok yang tampak kebingungan atau berjalan 

dengan tidak menentu; 

g. Melatih peserta didik dalam menghargai pendapat orang lain. 
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Metode diskusi ini tepat digunakan bila : 

a. Peserta didik berada di tahap menengah atau tahap akhir proses 

belajar; 

b. Pelajaran formal atau magang; 

c. Perluasan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik; 

d. Belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil 

keputusan; 

e. Membiasakan peserta didik berhadapan dengan berbagai pendekatan, 

interpretasi, dan kepribadian; 

f. Menghadapi masalah secara berkelompok; 

g. Membiasakan peserta didik untuk berargumentasi dan berpikir rasional 

Metode diskusi memiliki keterbasan sebagai berikut : 

a. Menyita waktu lama dan jumlah peserta didik harus lebih sedikit; 

b. Mempersyaratkan peserta didik memiliki latar belakang yang cukup 

tentang topik atau masalah yang didiskusikan; 

c. Metode ini tidak tepat digunakan pada tahap awal proses belajar bila 

peserta didik baru diperkenalkan kepada bahan pembelajaran baru; 

d. Apatis bagi siwa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum. 

Menurut J.R.E Kaligis dkk (2007:41), diskusi dapat melatih peserta 

didik mengeluarkan hasil pemikirannya dalam bentuk kalimat lisan. 

Diskusi kelas membantu menghilangkan kesalahfahaman mengenai 

konsep yang sedang dipelajari, dan keberanian berbicara di depan umum, 

serta ketrampilan dalam mengubah pemikiran menjadi di atas rata-rata. 
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6. Penerapan Metode Diskusi pada Pembelajaran PKn materi memberikan 

contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 

a. Tahap Persiapan 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan didiskusikan, yaitu 

memberi contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya; 

2) Merumuskan permasalahan dengan jelas dan ringkas; 

3) Mempertimbangkan karakteristik anak dengan benar, dengan 

mempertimbangkan kedekatan pertemanan, kesamaan minat 

maupun tingkat kecerdasan masing-masing peserta didik; 

4) Menyiapkan kerangka diskusi yang meliputi : (1) menentukan dan 

merumuskan aspek-aspek masalah, (2) menentukan alokasi waktu, 

(3) menentukan format susunan tempat, (4) menentukan aturan 

main jalannya diskusi; 

5) Menyiapkan fasilitas diskusi, meliputi : (1) mengadakan bahan 

diskusi, (2) menentukan dan mendesain tempat diskusi, (3) 

mempersiapkan alat-alat peraga yang dibutuhkan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran, misalnya agar peserta didik 

dapat menguasai konsep memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya; 

2) Menyampaikan pokok-pokok yang akan didiskusikan, misalnya 

memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya; 
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3) Menjelaskan prosedur diskusi; 

4) Mengatur dan membentuk beberapa kelompok-kelompok diskusi, 

dengan mempertimbangkan kedekatan pertemanan, kesamanaan 

minat maupun tingkat kecerdasan masing-masing peserta didik. 

c. Tahap Penutup 

1) Memberi kesempatan kelompok untuk melaporkan hasil; 

2) Memberi kesempatan kelompok untuk menanggapi; 

3) Memberi umpan balik; 

4) Menyimpulkan hasil diskusi. 

7. Keunggulan metode diskusi kelompok 

Pada pelaksanaan pembelajaran peneliti menggunakan metode 

diskusi kelompok hal ini sesuai dengan karakteristik siswa karena pada 

usia 7-11 tahun anak SD memiliki karakteristik senang bermain, senang 

bergerak, senang belajar dan bekerja dalam kelompok, dan senang 

melakukan atau melaksanakan atau memperagakan sesuatu secara 

langsung, karakteristik ini membawa implikasi, bahwa guru harus mampu 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur 

permainan, anak begerak dan berpindah tempat, anak belajar dan bekerja 

dalam kelompok, dan anak terlibat langsung dalam pembelajaran dan 

penemuan informasi. 
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8.  Kelemahan metode diskusi kelompok 

Peneliti pada saat pembelajaran berlangsung tidak sesuai dengan 

metode yang digunakan karena peneliti hanya sibuk dengan sendirinya dan 

tidak memantau siswa pada saat belajar diskusi kelompok. 

 

B.  Hasil Penelitian Yang Relevan 

Sebagai kajian literatur dalam penulisan laporan pelaksanaan tindakan 

kelas ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan 

oleh pihak lain yang relevan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, 

antara lain : 

1. I Nyoman Gita. 2009. Implementasi Pendekatan Kontekstual Untuk 

Meningkatkan  Prestasi Belajar Matematika Siswa Di Sekolah Dasar 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas MIPA Undiksha. 

Penelitian ini bertujuan (1) meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa kelas V SD 3 Sambangan dengan Implementasi 

pendekatan kontekstual melalui pembelajaran kooperatif berbantuan LKS, 

(2) mendeskripsikan tanggapan siswa kelas V SD 3 Sambangan terhadap 

Implementasi pendekatan konstekstual melalui pembelajaran kooperatif 

berbantuan LKS. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD 3 

Sambangan tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 34 orang. Penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Data 

penelitian tentang  prestasi belajar matematika siswa dikumpulkan dengan 

menggunakan tes. Data tentang tanggapan siswa terhadap pembelajaran 
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yang diterapkan dikumpulkan melalui angket. Selanjutnya data dianalisa 

secara deskriptif. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada skala sebelas 

pada akhir siklus I adalah 6,29 dan pada akhir siklus II reratanya 7,45. Jadi 

terjadi peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke Siklus II. Berdasarkan 

hasil angket yang diisi oleh semua subyek penelitian sebanyak 34 orang 

diperoleh 26 orang (76,47%) memberi tanggapan sangat positif, 8 orang 

(23,53%) memberi tanggapan positif. Nilai rata-rata skor tanggapan siswa 

adalah 43,29 tergolong positif.  

2. Mirawati, Eka Ima ( 2008 ) Peningkatan Pemahaman Konsep Berhitung 

Pecahan Siswa Dengan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok Kecil 

(PTK) Kelas IV Sekolah Dasar Negeri I Pabelan Tahun Ajaran 2007/2008. 

Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep berhitung pecahan siswa sekolah dasar melalui a) kemampuan 

mengkonstruksikan soal cerita kedalam model matematika, b) kemampuan 

menggunakan rumus dan c) proses perhitungan, dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok. Subyek penelitian ini adalah peneliti 

sendiri yang bertindak sebagai subyek yang memberi tindakan dibantu 

guru kelas IV. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan review. Data dianalisis 

secara deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini adalah (1) peningkatan 

presentase pemahaman konsep berhitung pecahan siswa melalui (a) 
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peningkatan mengkonstruksikan soal cerita ke dalam model matematika 

dari 6,45% menjadi 16,12%, (b) kemampuan menggunakan rumus dari 

32,25% menjadi 36,66%, dan (c) peningkatan proses perhitungan dari 

22,58% menjadi 45,16%. Serta (2) peningkatan hasil belajar siswa dari 

32,25%menjadi54,83% 

C. Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka berpikir pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian Tindakan Kelas 
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D. Hipotesis Tindakan 

Menurut Sugiyono (1955:5), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana tersebut di atas, maka 

penulis mengajukan hipotesis penelitian adalah penggunaan metode diskusi 

pada pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan desa/ kelurahan dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas IV SD N Adimulya 06 

Kecamatan Wanareja Tahun Pelajaran 2011/ 2012. 
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