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BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1. Pendidikan Kewarganegaraan  

Secara bahasa, istilah  “Civic Education” oleh sebagian pakar diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia menjadi pendidikan kewargaan dan Pendidikan 

Kewarganegaraan. Istilah “Pendidikan Kewargaan” diwakili oleh Azra dan 

Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education) dari ‘Universitas Islam 

Negeri (UIN) Jakarta, sebagai pengembang Civic Education pertama di 

perguruan tinggi. Penggunaan istilah “Pendidikan kewarganegaraan” diwakili 

oleh Winata putra dkk dari Tim CICED (Center Indonesian for Civic 

Education), Tim ICCE (1994:6) 

 Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni (Tanireja,2003:10) 
mengemukakan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah  
‘Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat 
berpikir kritis dan bertindak demokrasi melalui aktifitas menanamkan kesadaran 
kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang 
paling menjamin hak-hak warga masyarakat’.  
  Sementara menurut Asykuri Ibn Chamin (2003:44) Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah konsep multidimensional yang dimaksudkan untuk 

meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang 

persiapan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara 

menyuruh dan secara umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga 

negara yang baik. Kalau dicermati bahwa Pendidikan Kewarganegaraan   adalah 

suatu disiplin ilmu yang memberi kesempatan dalam mengikuti arah 
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perkembangan bangsa, Untuk itu kita harus mendukung tujuan dan cita-cita yang 

telah dicantumkan dalam undang-undang Dasar 1945. 

  Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah merupakan wujud untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis yang dimaksudkan untuk 

meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik sebagai bentuk 

kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.  

 2.1.2Tujuan dan Sasaran PKn 

  Menurut Priyanto (2004:3),  Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya 

berlangsung dalam tiga ruang lingkup pendidikan, yaitu keluarga (informal),  

sekolah (formal) dan masyarakat (non formal) Pendidikan Kewarganegaraan yang 

dilaksanakan dalam lingkup Pendidikan sekolah (formal) adalah pengetahuan 

yang membina anak didik untuk menjadi warga negara yang baik (good 

citizenship). Warga negara yang baik adalah :  

a) Dapat menyadari potensi dan harga diri serta karya dirinya  

b) Dapat mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan antar sesama 

manusia atau warga negara dan lembaga kenegaraan. 

c) Dapat memahami dan terampil berlaku sebagai  warga negara.   

Ketiga ciri warga negara yang baik tersebut tidak terlepas dari kriteria dan ukuran 

konstitusi negara. 

  Sasaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah setiap manusia yang sudah 

memiliki status sebagai warga negara Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia 

yang merupakan obyek atau sasaran adalah setiap manusia Indonesia yang 
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berstatus sebagai warga negara akan membawa peran seseorang dalam kehidupan 

bernegara. 

  Menurut Winataputra (2006:10), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

yaitu :  

a) Mampu berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menganggap 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan dinegaranya. 

b)  Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam semua 

kegiatan.  

c)  Dapat berkembang secara positif dan demokrasi, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di didunia dan mampu berinteraksi, serta 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.     

 

2.1.3.Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Negara  

  Menurut Priyanto (2004:5), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam 

suatu negara mempunyai peranan yang sangat penting (urgen) yaitu dalam rangka 

menjaga keberadaan (eksistensi) bangsa dan negara, melaksanakan proses 

pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan agar tidak ketinggalan 

dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa lain sehingga dapat mencapai 

kejayaan bangsa dan negara. 

Kewarganegaraan (Citizenship) memfokuskan pada pembentukan dari segi 

agama, sosiologi, kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga 
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Indonesia yang cerdas, kritis, kreatif, terampil dan berkarakter sesuai nilai-nilai 

Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Secara garis besar Mata Pelajaran Kewarganegaraan terdiri dari: 

1. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge), meliputi: 

bidang politik,hukum dan moral. Secara terperinci materi pengetahuan 

kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan 

proses demokrasi, lembaga pemerintah, identitas nasional, pemerintah 

berdasar hukum dan peradilan bebas dan tidak memihak, konstitusi, 

sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, 

hak sipil dan hak politik. 

2. Dimensi Ketrampilan Kewarganegaraan (Civics Skill), meliputi: 

ketrampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

ketrampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan 

proses pengambilan keputusan politik, ketrampilan memecahkan 

masalah-masalah sosial, ketrampilan mengadakan koalisi, kerjasama 

dan mengelola konflik. 

3. Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Value), meliputi: 

percaya diri, komitmen, penguasaan atau nilai religius, norma dan 

moral luhur, nilai keadilan, demokrasi, toleransi, kebebasan pers, 

kebebasan berserikat dan berkumpul serta perlindungan terhadap 

minoritas. 

  Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

mempuanyi peranan yang sangat penting, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai 
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kewargaan (civil values) dalam era reformasi yang sedang terjadi kepada peserta 

didik sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa 

dan pembangunan nasional. 

2.1.4.Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Program Pendidikan  

  Menurut Priyanto (2004:8), PKn di Indonesia sebagai program pendidikan 

mempunyai tujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik, yaitu warga 

negara Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a). Dapat menyadari potensi dan harga dirinya sebagai warga negara  

b). Dapat mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan antar sesama 

manusia Indonesia dan Antar Lembaga Kenegaraan. 

c). Paham dan terampil berlaku sebagai warga negara Indonesia.    

  Kesemua ciri-ciri negara Indonesia yang baik tersebut diatas adalah yang 

sesuai dengan kriteria dan ukuran konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta 

Undang-Undang pelaksanaannya dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 

  PKn sebagai suatu program pendidikan mempunyai keterikatan dengan 

Pendidikan sebagai suatu sistem atau sistem pendidikan. Pendidikan sebagai suatu 

sistem adalah suatu keseluruhan karya manusia yang berbentuk dari bagian-

bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses 

transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas 

hidup yang diharapkan. Pendidikan berlangsung dalam tiga ruang lingkup : 

Keluarga (informal) Sekolah (Formal) dan Masyarakat (Non Formal). 
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2.1.5. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Hukum dan peraturan,meliputi: Peraturan perundang-undangan 

nasional, Undang-undang Otonomi Daerah dan Peraturan perundang-

undangan nasional. 

b. Kekuasaan, politik dan demokrasi,meliputi: makna kehidupan 

berdemokrasi, kedaulatan rakyat, sistem politik di Indonesia, lembaga 

negara pelaksana kedaulatan rakyat, pengertian partai politik dan 

penyimpangan-penyimpangan konstitusional dalam sistem politik di 

Indonesia. 

c. Otonomi Daerah,meliputi: pengertian otonomi daerah, kebijaksanaan 

pemerintah daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat. 

d. Globalisasi,meliputi: pengertian globalisasi, dampak globalisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya 

menyangkut pengajaran dan pelajaran yang bersifat ilmiah tapi juga 

pembentukan tingkah laku. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu 

usaha sadar dalam membimbing siswa agar mampu mengembangkan 

program-program baik pengetahuan, ketrampilan, sikap maupun 

tingkah laku sehingga mampu memperkokoh kemampuan untuk 

mewujudkan dirinya sendiri menjadi pembela Indonesia seutuhnya 

yang berkepribadian dan sesuai dengan Pancasila. 
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2.1.6.Konteks Kelahiran dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan di 

Indonesia  

              Istilah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengalami 

perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan Pendidikan 

Kewarganegaraan yang lebih dikenal dengan nama Civic Education di USA 

menunjukkan adanya perluasan dari waktu ke waktu. 

             Secara historis pertumbuhan Civic Education dapat digambarkan sebagai 

berikut Sumantri(Priyanto,1975:31): 

a.Civic (1790) 

b.Community Civic (1970,A.W.Dunn) 

c.Civic Education (1901,Harold Wilson) 

d.Civic-Citizenship Education (1945,John Mahoney) 

e.Civic-Citizenship Education (1971,NCSS) 

Pelajaran Civics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat 

dalam rangka “meng-Amerikakan” bangsa Amerika atau terkenal dengan “theory 

of Americanization”.Penerbitan majalah “The Citizen” dan “Civics”, pada tahun  

1886, Henry Randall Waite merumuskan Civics dengan “the science of citizenship 

the relation of man, the individual, to man in organized collections- the individual 

in his relation to the state, Creshore, Education”. 

Penjelasan mengenai Civics mempunyai kesamaan yang sama yaitu 

membahas mengenai “government”, hak dan kewajiban sebagai warga Negara. 

Akan tetapi, arti Civics dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya meliputi 
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“government” saja, kemudian dikenal istilah Community Civics, Economic Civics, 

dan Vocational Civics. 

Gerakan “Community Civics“ pada tahun 1970 dipelopori oleh W.A.Dunn 

adalah untuk menghadapkan pelajar pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari 

dalam hubunganya dengan ruang, ringkup local, nasional maupun internasional. 

Gerakan “community civics” disebabkan pula karena pelajaran civics pada waktu 

itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah saja, akan tetapi kurang 

memperhatikan lingkungan social.  

2.2.Motivasi Belajar  

  Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik yang berupa hasrat 

dan keinginan untuk berhasil serta dorongan kebutuhan belajar harapan akan cita-

cita, sedangkan faktor ekstrinsik adanya penghargaan lingkungan belajar yang 

kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.  

  Menurut Sardiman (2007:78), kata “motif” diartikan sebagai daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam subyek untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu demi mencapai tujuan.  

  Sementara menurut Uno (2007:3), motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku 

yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mangadakan perubahan tingkah laku,  

pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini 
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mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Menurut 

Uno (2007:23), indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan  

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif,sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik. 

  Berdasarkan definisi diatas bahwa motivasi adalah keadaan yang timbul 

dalam diri manusia yang muncul terangsang oleh tujuan yang menyangkut soal 

kebutuhan dalam kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar 

dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh belajar itu dapat tercapai. 

 

2.2.1.Ciri-Ciri Motivasi 

            Menurut Sardiman (2007:83) motivasi yang ada pada diri setiap orang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a). Tekun menghadapi tugas. Dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tidak 

pernah berhenti sebelum selesai. 
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b).Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), tidak memerlukan  

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin atau tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapai. 

c). Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah, menunjukan 

kesukaan pada sesuatu hal (pada anak misalnya masalah-masalah pada 

pelajaran yaitu soal-soal yang ada) 

d). Lebih senang bekerja sendiri (tidak tergantung pada orang lain). 

e).Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin,hal-hal yang bersifat          

mekanis,berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. 

f). Dapat mempertahankan pendapatnya  

g). Tidak mudah  lepas hal yang diyakini itu 

h). Senang mencari dan memecahkan masalah 

 Beberapa ciri-ciri motivasi diatas merupakan dorongan atau daya 

penggerak yang ada dalam diri setiap orang atau siswa sehingga siswa ingin 

melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Seseorang akan berhasil dalam belajar 

apabila pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar, keinginan atau dorongan 

disini yang disebut dengan motivasi. 

2.2.2.Fungsi motivasi belajar 

   Menurut Sardiman (2007:85) fungsi motivasi dalam belajar adalah 

sebagai berikut : 

a). Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
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b).Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai rumusan tujuannya. 

c). Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisikan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang 

siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak menghabiskan waktunya untuk bermain, 

sebab tidak sesuai dengan tujuan. 

2.2.3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi  

 Menurut Tim MKDK (1996:34) faktor-faktor yang mempengaruhi adalah 

sebagai berikut:  

a). Cita-cita atau aspirasi 

 Cita-cita atau  juga disebut aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai, 

penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan sebagai 

tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengadung makna bagi 

seseorang. 

b). Kemampuan belajar 

 Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan, kemampuan ini meliputi 

beberapa aspek psikis yang terdapat pada diri siswa, misalnya pengamatan, 

perhatian, ingatan, daya pikir dan fantasi.             
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c). Kondisi siswa 

            Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi kondisi 

siswa yang mempengaruhi motivasi belajar disini berkaitan dengan kondisi fisik 

dan kondisi psikologis, tetapi biasanya guru lebih cepat melihat kondisi fisik, 

karena lebih jelas menunjukan gejalanya daripada kondisi psikologos. 

d). Kondisi lingkungan 

 Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri 

siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individual pada 

umumnya, ada tiga yaitu lingkungan keluarga,sekolah dan masyarakat. 

       e).  Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

             Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang 

keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-

kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali, khususnya kondisi-kondisi yang 

sifatnya kondisional. Misalnya emosi siswa, gairah belajar, situasi dalam keluarga 

dan lain-lain. 

f). Upaya guru membelajarkan siswa 

           Upaya yang dimaksud disini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri 

dalam membelajarkan siswa mulia dari pengiasaan materi, cara 

menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa dan 

lain-lain. 

2.2.4.Bentuk dan Cara Menumbuhkan Motivasi 

       Bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi adalah kegiatan belajar di 

sekolah menurut Sardiman (2003:86) adalah memberi nilai atau angka, hadiah, 
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persaingan atau kompetisi, ego-involvemen, memberi ulangan, mengetahui hasil, 

pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat dan tujuan yang diakui. 

2.2.5.  Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

 Menurut Tim MKDK (1996:36) upaya yang dapat dilakukan guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a). Mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar 

Prinsip yang terkait dalam proses belajar, misalnya perhatian siswa, 

keaktifan siswa, keterlibatan langsung siswa, pengulangan belajar, materi 

pelajaran yang merangsang dan menantang, pemberian balikan dan 

penguatan dan lain-lain. 

b). Mengoptimalkan unsur-unsur dinamis dalam belajar 

Maksud dengan unsur-unsur dinamis dalam belajar ialah unsur-unsur yang 

keberadaannya dapat berubah-ubah, dari tidak ada menjadi ada, dari 

keadaan melemah menjadi menguat. Termasuk dalam unsur-unsur ini 

yaitu bahan mengajar dan upaya pengembangannya, kondisi siswa dan 

upaya penyiapannya dan penguatannya. 

c). Mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman yang telah dimiliki siswa. 

Siswa lebih senang mempelajari materi pelajaran yang baru, apabila siswa 

mempunyai latar belakang pengalaman untuk mempelajari materi baru 

tersebut. Oleh sebab itu, guru pandai-pandai memilih contoh-contoh untuk 

menjelaskan suatu konsep baru, contoh-contoh ini hendaknya banyak 

terdapat di lingkungan siswa. 
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d). Mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa 

Setiap siswa mempunyai cita-cita untuk mencapai kesuksesan dalam 

belajar, namun tidak semua siswa mencapai kesuksesan tersebut. 

Kesuksesan dapat meningkatkan aspirasi, dan kegagalan mengakibatkan 

aspirasi rendah. 

2.2.6. Peranan Motivasi Dalam Belajar dan Pembelajaran 

           Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. 

Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, 

antara lain: 

a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar, bahwa sesuatu dapat 

menjadi penguat belajar untuk seseorang apabila dia sedang benar-benar 

mempunyai motivasi untuk belajar sesuatu,dengan perkataan lain motivasi 

dapat menentukan hal-hal apa di lingkungan anak yang dapat memperkuat 

perbuatan belajar. 

b. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar,hal ini sangat erat 

kaitannya dengan kemknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar 

sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau 

dinikmati manfaatnya bagi anak. 

c. Motivasi menentukan ketekunan belajar, seorang anak yang telah 

termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan 

baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang baik, itu berarti 

motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar. 
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2.3.Belajar 

2.3.1.Pengertian Belajar 

Menurut Sardiman (2003:20-21), belajar merupakan tingkah laku atau 

penampilan dengan serangkaian kegiatan yang tidak bersifat verbalistik. Misalnya 

dengan membaca mengamati dan mendengarkan serta meniru dan sebagainya. 

Dalam pengertian luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik 

menuju perkembangan pribadi seutuhnya, sedangkan dalam arti sempit belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasa materi ilmu pengetahuan yang merupakan 

sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Melihat 

pengertian tersebut maka relevan dengan pengertian bahwa belajar adalah 

penambahan pengetahuan. 

Menurut Slameto (2003:2), 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. 

       2.3.2.Tujuan Belajar 

Menurut Sardiman (2003:26-28) lebih merinci lagi mengenai tujuan 

belajar, adapun rinciannya sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan, hal ini ditandai dengan 

kemampuan berpikir.Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir 

sebagai yang tidak dapat dipisahkan. 

b.Penanaman konsep dan ketrampilan 
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Penanaman konsep atau merumuskan konsep juga memerlukan suatu 

ketrampilan baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Interaksi yang 

mengarah pada pencapaian ketrampilan itu akan menuruti kaidah-kaidah 

tertentu dan bukan semata-mata hanya menghapal atau meniru. 

c. Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai. Guru tidak sekedar “pengajar” tapi betul-

betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada anak 

didiknya sehingga akan tumbuh kesadaran dan kemauan untuk 

mempraktikkan segala sesuatu yang sudah dipelajari. 

Berdasarkan dari definisi di atas bahwa belajar adalah usaha untuk 

menguasai materi ilmu pengetahuan yang merupakan kepribadian 

seutuhnya sebagai kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan pribadi 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

2.4.Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat   

2.4.1.Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 

Menurut Nurachman (2010), Kemerdekaan mengemukakan atau 

menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang baik secara 

lisan maupun tulisan, namun harus bertanggung jawab dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Kemerdekaan mengemukakan 

pendapat ada tiga kemampuan yaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi 
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digolongkan sebagai tingkat kognitif rendah. Selanjutnya ketiga kemampuan 

lainnya yaitu analisis, sintesis dan evaluasi disebut sebagai tingkat kognitif tinggi.  

2.4.2. Tujuan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di 

muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998): 

a).Untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu 

pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

        b).Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan        

berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat 

c). Untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi 

dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung 

jawab dalam kehidupan berdemokrasi.  

d). Untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan 

perorangan/kelompok. 

Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan 

mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu : 

1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban 

2) Asas musyawarah dan mufakat 

3) Asas kepastian hukum dan keadilan 

4) Asas proporsionalitas 

5) Asas manfaat 
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2.4.3. Bentuk-bentuk Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan 

cara sebagai berikut : 

a). Unjuk Rasa/ Demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat 

di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara 

demonstrasi di muka umum.  

b). Rapat Umum adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum 

yang dihadiri oleh orang banyak dengan tema tertentu. 

        c). Pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang 

dilakukan oleh orang banyak dengan cara melakukan perarakan. 

d). Mimbar Bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum 

yang dihadiri oleh orang banyak dengan bebas, tema dan pembicaraan 

dilakukan secara bersifat spontan.  

2.4.4. Hal-hal yang diperhatikan dalam mengemukakan pendapat 

Dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

menurut Yudhim (2008), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara 

lain: 

a). Pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, 

sehingga tidak sembarang pendapat 

b). Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga 

memberi manfaat bagi kehidupan bersama 
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c). Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, 

sehingga tidak melanggar hukum 

d). Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan sehingga 

tercipta komunikasi yang baik 

e). Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk 

mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan 

Hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat 

karena setiap orang/warga negara bebas mengemukakan pendapatnya asal 

pendapat tersebut tidak bertentangan dengan falsafah Negara Indonesia yaitu 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan Negara Republik 

Indonesia.  

 

2.5.Model Pembelajaran Kooperatif 

       2.5.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

 Menurut Isjoni (2009:15-19),istilah cooperative learning dalam 

pengertian Bahasa Indonesia dikenal dengan nama pembelajaran kooperatif. 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai 

satu kelompok atau satu tim. Cooperative learning sebagai pembelajaran 

kelompok kooperatif yang nenuntut diterapkannya pendekatan belajar yang siswa 

sentris, humanistik, dan demokratis yang disesuaikan dengan kemampuan siswa 

dan lingkungan belajarnya. Dengan demikian, maka pembelajaran kooperatif 

mampu membelajarkan diri dan kehidapan siswa baik dikelas/sekolah.Lingkungan 
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belajarnya juga membina dan meningkatkan serta mengembangkan potensi diri 

siswa sekaligus memberikan pelatihan hidup senyatanya. 

               Sementara menurut Slavin (Etin dan Raharjo,2007:4), cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 

4-6 orang,dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. 

               Berdasarkan pengertian diatas cooperative learning dapat dirumuskan 

sebagai pembelajaran kelompok yang terarah, terpadu, efektif-efisien, kearah 

mencari/mengkaji sesuatu melalui proses kerjasama dan saling membantu 

sehingga tercapai proses dalam motivasi belajar siswa. 

Menurut Lungdren (Isjoni,2009:13-14), unsur-unsur dasar dalam 

cooperative learning, antara lain sebagai berikut: 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam/berenang     

bersama”. 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa/peserta didik 

lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri 

dalam mempelajari meteri yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab diantara para 

anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi/penghargaan yang akan ikut 

berpangaruh terhadap evaluasi kelompok. 
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f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

ketrampilan bekerjasama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

2.5.2. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Menurut Ibrahim (2000:9), ada beberapa ciri dari cooperative learning 

adalah: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

c. Bilamana mungkin anggota kelompok dibentuk dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu. 

2.5.3. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Abdulhak (Isjoni,2009:85-86) langkah-langkah cooperative 

learning adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan secara jelas apa yang harus dicapai peserta belajar. 

b. Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat. 

c. Menjelaskan secara detail proses pembelajaran kooperatif  yaitu 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang diharapkan. 

d. Memberikan tugas yang paling tepat dalam pembelajaran. 
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e. Menyiapkan bahan belajar yang memudahkan peserta belajar dengan 

baik. 

f. Melaksanakan pengelompokan peserta belajar. 

g. Mengembangkan sistem pujian untuk kelompok/perorangan peserta 

belajar. 

h. Memberikan bimbingan yang cukup kepada peserta belajar, baik 

perorangan maupun kelompok. 

i. Melaksanakan refleksi. 

                       Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dalam cooperative learning dimulai dari guru 

menginformasikan tujuan-tujuan dari pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

belajar. Fase ini diikuti dengan penyajian informasi, sering dalam bentuk verbal. 

Kemudian dilanjutkan langkah-langkah siswa dibawah bimbingan guru bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling bergantung. Fase 

terakhir dari cooperative learning meliputi penyajian produk akhir 

kelompok/mengetes yang telah dipelajari siswa. 

2.5.4. Manfaat Pembelajaran Kooperatif 

            Menurut Linda (Ibrahim,2000:18), manfaat pembelajaran kooperatif bagi 

siswa adalah: 

a. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

b. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 

c. Penerima terhadap perbedaan individu. 

d. Perilaku menjadi rendah. 
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e. Memperbaiki kehadiran. 

f. Konflik antar pribadi menjadi berkurang. 

g. Sikap aptis berkurang. 

h. Pemahaman menjadi mendalam. 

i. Motivasi mejadi besar. 

j. Hasil belajar lebih tinggi. 

            Model pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena 

siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang 

dihadapi, membantu siswa memahami konsep yang sulit serta menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis. Dalam cooperative learning, siswa terlibat aktif pada 

proses pembelajaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas 

interaksi dan komunikasi yang dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Disamping itu juga bisa melatih siswa untuk memiliki 

ketrampilan baik sosial maupun berpikir dalam mangatasi masalah-masalah sosial 

yang semakin komplek dan supaya peserta didik mampu dalam menghadapi 

persaingan global untuk memenangkan persaingan. 

           

2.6. Snowball Throwing 

           Snowball throwing merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang melibatkan siswa secara aktif, baik segi fisik, mental maupun emosionalnya 

dengan kegiatan melempar pertanyaan seperti “melempar bola salju” untuk 

mencapai dalam motivasi belajar siswa yang maksimal. Snowball artinya bola 
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salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara 

keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. 

Dengan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing lebih 

menekankan kerjasama siswa, selain juga terdapat permainan yang menarik dan 

menyenangkan, dengan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini ada 

beberapa langkah-langkah supaya pembelajaran berjalan dengan baik.   

Menurut Taniredja, dkk (2011: 109), langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing antara lain: 

1) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan 

2) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi 

3) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-

masing kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

4) Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja 

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi 

yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 

5) Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola 

dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ± 15 menit. 

6) Setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan diberikan 

kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian.  

7) Evaluasi 
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8) Penutup 

Kelebihan snowball throwing : 

1) Melatih kesiapan siswa 

2) Saling memberi pengetahuan 

Dengan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini siswa 

diharapkan lebih bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar dan lebih 

efektif karena siswa aktif yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa, sehingga motivasi belajar siswa lebih bagus dan kreatifitas siswa 

dapat dikembangkan.  
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2.7. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

  

  

  

 

   

      

 

      

  

 

 

    

      

  Bagan 1.1. Kerangka Berpikir 

Dari alur kerangka berpikir tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,adalah: 

a.Ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep yang tersusun secara hirarkis 

dan penalaran deduktif yang tujuannya untuk melatih cara berpikir dan bernalar 

dalam menarik kesimpulan,mengembangkan aktivitas, kreatif, mengembangkan 

 
Keadaan awal siswa : 

1. Siswa pasif 
2. Siswa tidak berani mengajukan 

pertanyaan 
3. Siswa tidak berani mengemukakan 

pendapat 

 
Siswa diharapkan  : 

1. Siswa aktif 
2. Siswa berani mengajukan pertanyaan 
3. Siswa berani mengemukakan pendapat 

 
Dengan pembelajaran kooperatif tipe 
snowball throwing dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa dalam proses 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
pada kompetensi dasar kemerdekaan 
mengemukakan pendapat siswa kelas VII 
MTsN Planjan Kesugihan Cilacap 
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kemampuan,memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan 

menyampaikan informasi, dan mata pelajaran yang mengfokuskan pada 

pembentukan warga Negara yang memahami. 

b.Mata pelajaran yang mengfokuskan pada pembentukan warga Negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warga Negara Indonesia yang cerdas,terampil dan berkarakter,dimana siswa juga 

harus punya kemampuan memahami arti atau konsep,situasi dan factor yang 

diketahuinya untuk mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

dengan bahasa melalui penalaran deduktif. 

         Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing adalah salah satu metode 

pembelajaran yang tepat atau dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.Maka 

peneliti dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing dengan harapan dapat meningkatkan motivasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada kompetensi dasar kemerdekaan mengemukakan pendapat 

siswa kelas V11 D MTs Negeri Planjan Kesugihan Cilacap. 

2.8.Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir, maka peneliti 

mengambil suatu hipotesis yaitu dengan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan  kompetensi dasar kemerdekaan mengemukakan 

pendapat siswa kelas VII D MTsN  Planjan Kesugihan Cilacap.  

 

 

Peningkatan Motivasi Belajar…, Siti Mukaromah, FKIP UMP, 2012




