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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sikap Kerjasama 

a. Pengertian Sikap Kerjasama 

Sikap kerjasama tumbuh karena adanya rasa saling 

membutuhkan seperti yang dijelaskan oleh  Muin (2013: 62) bahwa 

“Sikap kerjasama merupakan usaha bersama antarorang atau 

antarkelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Sikap kerjasama dapat 

dilakukan dengan baik apabila terjadi interaksi yang baik pula dengan 

sesama kelompoknya. 

Seseorang tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan dari 

orang lain. Hal itu karena pada dasarnya manusia hidup di dunia 

membutuhkan orang lain, oleh karena itulah sikap kerjasama penting 

dilakukan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Lie (2010: 28) 

bahwa “Sikap kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting 

artinya bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada 

individu, keluarga, organisasi atau sekolah”. 

Sikap kerjasama dapat berkembang apabila dalam suatu 

kelompok mempunyai kesadaran bahwa sikap kerjasama dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh manfaat bagi semua anggota 

kelompok. Sikap kerjasama timbul karena orientasi orang-perorangan 

terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Fungsi sikap kerjasama 
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sangat penting seperti yang digambarkan oleh Charles (Soekanto. 2009: 

66) sebagai berikut: 

Sikap kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat 

yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian 

terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 

tersebut; kesadaran-kesadaran akan adanya kepentingan-

kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-

fakta yang penting dalam sikap kerjasama yang berguna. 

 

Pengertian sikap kerjasama dari beberapa ahli di atas dapat 

dimaknai sikap kerjasama adalah adanya rasa saling membutuhkan 

pada setiap anggota kelompok. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan 

untuk mengembangkan interaksi sosial.  

b. Bentuk-bentuk Sikap Kerjasama 

 

Interaksi sosial dalam sikap kerjasama merupakan kegiatan 

positif bagi kelompok yang melakukannya karena ada kegiatan saling 

membantu antarkelompok. Terlepas dari apakah terdapat akibat-akibat 

positif atau negatif, sikap kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi 

sosial. Soekanto (2009: 68) menyatakan bahwa bentuk-bentuk sikap 

kerjasama ada lima, yaitu sebagai berikut: 

a. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. 

b. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran 

barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. 

c. Kooptasi (cooptation), yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur 

baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu 

organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya 

kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. 

d. Koalisi (coalition), yakni kombinasi antara dua organisasi atau 

lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.  

e. Joint Ventrue, yakni kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek 

tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batu bara, 

perfilman, dan seterusnya. 
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c. Indikator Sikap Kerjasama 

 

Sikap kerjasama merupakan suatu karakter yang harus 

dikembangkan dalam dunia pendidikan khususnya di jenjang sekolah 

dasar. Indikator untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi 

karakter sikap kerjasama, Isjoni (2013: 65) mengungkapkan bahwa 

indikator sikap kerjasama meliputi; a) Menggunakan kesepakatan, b) 

Menghargai kontribusi, c) Mengambil giliran dan berbagi tugas, d) 

Berada dalam kelompok, e) berada dalam tugas, f) Mendorong 

partisipasi, g) Mengundang orang lain. 

Uraian indikator sikap kerjasama dari ahli di atas dapat 

dimaknai bahwa indikator sikap kerjasama merupakan karakteristik 

yang dapat menjelaskan sikap kerjasama. Baik tidaknya sikap 

kerjasama dapat dilihat melalui indikator sikap kerjasama. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang didapatkan oleh siswa setelah 

proses pembelajaran berlangsung. Prestasi belajar merupakan cerminan 

dari siswa atas apa yang sudah dipelajarinya selama masa pembelajaran. 

Tingginya prestasi biasanya menjadi suatu kebanggaan bagi siswa. 

Hamdani (2011: 138) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah 

“Hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap siswa pada periode tertentu”. Prestasi tidak 

akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melaksanakan kegiatan. 
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Ahmadi dan Supriyono (2013: 138-139) menyatakan bahwa 

“Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor 

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

internal antara lain: Faktor jasmaniah (fisiologi),  Faktor psikologis, 

Faktor kematangan fisik maupun psikis, Faktor lingkungan spiritual dan 

keamanan. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Selain memiliki beberapa faktor, prestasi belajar menurut Arifin 

(2013: 12-13) juga memiliki fungsi utama, antara lain: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan indikator kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. 

Beberapa definisi prestasi belajar, faktor, dan fungsi prestasi 

belajar dari para ahli dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil dari kegiatan belajar. Prestasi belajar memiliki faktor 

internal dan faktor eksternal. Prestasi belajar juga mempunyai fungsi 

utama yang tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam 
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bidang studi tertentu, melainkan sebagai indikator kualitas istitusi 

pendidikan.  

3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan tentu bukan hanya sekedar menyalurkan ilmu, 

namun merupakan proses pemasukan nilai-nilai dasar, khususnya nilai-

nilai kemanusiaan kepada siswa. Pendidikan Kewarganegaraan atau 

disingkat PKn merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam 

pendidikan. 

Sapriya (2008: 50) menyatakan bahwa PKn merupakan mata 

pelajaran yang dapat membentuk watak dan karakter siswa yang baik 

yang taat pada kehidupan negara yang baik serta taat pada nilai-nilai 

dan peraturan. 

Susanto (2015: 225) mengatakan bahwa “Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia”. Pernyataan yang serupa 

diungkapkan oleh Winataputra dan  Budimansyah (2007: 15) yaitu 

sebagai berikut: 

Pendidikan untuk kewarganegaraan, karena itu bukanlah hanya 

menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan dan 

masyarakat kewarganegaraan, tetapi juga pada pengembangan 

nilai, keterampilan, dan pengertian. 

 

Zubaedi (2013: 277) menyatakan bahwa PKn perlu 

dikembangkan dengan memperhatikan empat hal, yaitu: 
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Pertama, PKn perlu mengembangkan kemampuan dasar terkait 

dengan kemampuan intelektual, sosial. Kedua, PKn perlu 

mengembangkan daya nalar (state of mind) siswa. Ketiga, PKn perlu 

mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inspiratif dan 

partisipatif. Keempat, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi bukan 

sekedar membutuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis 

tetapi memerlukan model pembelajaran yang secara langsung 

menerapkan cara hidup berdemokrasi. 

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran 

memiliki suatu tujuan. Wahab (2008: 309) menyatakan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaran bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara anti-korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

Mulyasa (Susanto. 2015: 233) juga menyampaikan pendapatnya 

bahwa tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

“Agar siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban 
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secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara 

terdidik”. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli, peneliti menyimpulkan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang 

mengajarkan tentang karakter. Karakter yang diharapkan adalah 

karakter yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti norma 

agama, norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan. 

4. Materi Keputusan Bersama 

Materi yang diajarkan dalam penelitian tindakan kelas ini 

mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Adapun 

rincian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tertera pada tabel 

2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4.Menghargai keputusan bersama 4.1 Mengenal bentuk-bentuk 

      keputusan bersama 

4.2 Mematuhi keputusan bersama 

Sumber: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Materi keputusan bersama terdiri dari empat sub pokok. Buku yang 

digunakan sebagai rujukan adalah BSE PKn kelas V yang ditulis oleh 

Darmono (2008: 94-118) yaitu sebagai berikut rinciannya: 
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a. Pengertian Keputusan Bersama 

Keputusan bersama adalah apa yang diputuskan atau ketetapan 

yang diambil secara bersama-sama. Keputusan dibagi menjadi 2 

macam, yaitu keputusan pribadi (individu) dan keputusan bersama. 

b. Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama 

Secara umum, keputusan bersama terbagi dalam dua bentuk 

yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan).  

1) Keputusan Secara Tertulis 

Keputusan secara tertulis adalah keputusan yang diambil 

secara bersama-sama didasarkan atas kesepakatan bersama. 

2) Keputusan Lisan 

Keputusan lisan merupakan keputusan yang diucapkan 

dengan lisan kita. 

c. Cara Pengambilan Keputusan Bersama 

1) Musyawarah untuk Mufakat 

Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan 

bersama suatu persoalan dan maksud untuk mencapai kata mufakat 

atau kesepakatan. 

2) Pemungutan Suara (Votting) 

Votting berarti sistem pengambilan keputusan berdasarkan 

pemungutan suara. Votting juga dapat diartikan sebagai perolehan 

suara terbanyak. 
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d. Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama 

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah dalam 

melaksanakan hasil keputusan bersama: 

1) Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia. 

2) Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

3) Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

5. Role Playing 

a. Pengertian Role Playing 

Ada beberapa model yang digunakan dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran biasanya digunakan untuk membantu proses 

kelancaran saat guru mengajar di dalam kelas. Role Playing atau 

bermain peran merupakan sebuah model pengajaran yang berasal dari 

dimensi pendidikan individu maupun sosial.  

Huda (2013: 115) menyatakan bahwa Role Playing atau bermain 

peran merupakan “model yang membantu masing-masing siswa untuk 

menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan membantu 

memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok”. Berdasarkan 

aspek, Zaini, dkk. (2008: 98) menyatakan bahwa Role Playing 
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berdasarkan pada tiga aspek utama dari pengalaman peran dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu: 

a. Mengambil peran (role-taking), yaitu tekanan ekspektasi-ekspektasi 

sosial terhadap pemegang peran, contoh: berdasarkan pada hubungan 

keluarga (apa yang harus dikerjakan anak perempuan), atau berdasar 

tugas jabatan (bagaimana seorang agen polisi harus bertindak), 

dalam situasi-situasi sosial. 

b. Membuat peran (role-making), yaitu: kemamapuan pemegang peran 

untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran lain dan 

menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. 

c. Tawar-menawar peran (role-negotiation), yaitu: tingkat dimana 

peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang 

lain dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. 

 

Model Role Playing memudahkan individu untuk bekerjasama 

dalam menganalisis kondisi sosial, khususnya masalah kemanusiaan. 

Huda (2013: 119) menyatakan bahwa perangkat utama Role Playing 

adalah situasi permasalahan. Situasi ini terkadang membantu dalam 

membentuk dan mengarahkan peran. Situasi permasalahan dapat 

menfasilitasi penggambaran peran atau perasaan masing-masing 

karakter yang harus dipertunjukkan oleh siswa.  

b. Langkah-langkah Role Playing 

Ada sintak atau langkah-langkah ketika pembelajaran 

menggunakan model Role Playing. Djahiri (1985: 93-94) 

menyampaikan tentang sintak Role Playing, yaitu sebagai berikut: 

a. Guru memanggil sejumlah siswa sebagai calon pelakon (jumlah dan 

sifatnya sesuaikan dengan tema yang sudah diskenariokan). 

b. Guru menjelaskan kepada siswa apa yang harus siswa kerjakan (bila 

perlu/mungkin suruh baca petunjuk yang guru siapkan). 

c. Guru menjelaskan tentang peran yang akan dimainkan kepada siswa. 

d. Guru meminta pelaku melaksanakan perannya masing-masing 

(sementara itu siswa lain memperhatikan/memonitor jalannya Role 

Playing tersebut). 
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e. Selesai rombongan kesatu, guru meminta rombongan kedua untuk 

mencari perbandingan/pemantapan. 

f. Fase memetik hasil: 

f.1. Pengungkapan perasaan/pengalaman para pelakon. 

f.2. Pengungkapan perasaan dan pendapat siswa lain. 

f.3. Penyimpulan siswa atau bersama guru. 

 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Role Playing merupakan model pembelajaran 

bermain peran yang dapat melibatkan anak untuk berinteraksi dengan 

sesama temannya. Role playing merupakan cara melakonkan peran 

sesuai naskah dengan cara pendalaman karakter yang diperankan. 

Karakter yang diperankan oleh siswa secara khusus untuk mendidik 

siswa dalam menganalisis nilai dan perilakunya masing-masing serta 

meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan model pembelajaran yang peneliti 

gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Astuti, P. P. (2013) menulis artikel dalam jurnal yang berjudul 

“Efektifitas Model Bermain Peran (Role Play) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Komunikasi Pada Anak”. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa siswa yang diberikan perlakuan berupa model bermain peran 

(Role Play) memiliki skor keterampilan komunikasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan anak yang tidak diberi perlakuan bermain peran 

(Role Play). Hal ini membuktikan bahwa keterampilan komunikasi dapat 

ditingkatkan dengan model bermain peran (Role Play). 
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2. Alfianto, A. B., dkk. (2016) menulis artikel dalam jurnal yang berjudul 

“Penerapan Model Bermain Peran pada Materi Sistem Pernapasan 

Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Semen 

Kediri”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Role 

Playing. 

3. Kerr, D., dkk. (2003) menulis artikel dalam jurnal yang berjudul “The 

Use of Role Playing To Help Students Understand Information System 

Case Studies”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Role Playing was a 

useful technique for teaching ethics in information systems courses and 

that role playing allowed students to discover insights about themselves 

and others.  

Intinya bahwa Role Playing adalah teknik yang berguna untuk mengajar 

etika dalam kursus sistem informasi dan peran bermain siswa 

diperbolehkan untuk menemukan wawasan tentang diri mereka sendiri 

dan orang lain. 

4. Resnick, M. Dan Wilensky, U. (1998) menulis artikel dalam jurnal yang 

berjudul “Diving into Complexity: Developing Probabilistic 

Decentralized Thinking trough Role-Playing Activities” Penelitian ini 

menunjukan bahwa jenis kegiatan Role Playing dapat memainkan peran 

yang kuat dalam membantu siswa belajar tentang sistem yang kompleks.  

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini karena melihat 

penggunaan model Role Playing dalam pembelajaran. Hasil penelitian 
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menjadi salah satu dasar pemilihan model pembalajaran yang diterapkan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini. 

 

C. Kerangka Pikir 

Beberapa permasalahan ditemukan di kelas V SD Negeri 1 Karangsari 

seperti kurangnya sikap kerjasama saat guru mengajak siswa untuk bekerja 

secara kelompok. Siswa banyak yang memilih teman yang akan dijadikan 

teman sekelompoknya, padahal guru sudah menentukan kelompok mereka. 

Ada siswa yang dikucilkan dan hanya berkelompok dengan teman 

sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Mata pelajaran PKn yang 

berupa materi hafalan membuat siswa cepat bosan yang menyebabkan siswa 

menjadi kurang antusias saat diminta maju oleh guru. Permasalahan ini 

menunjukan pentingnya gaya belajar agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Penggunaan model Role Playing dalam pembelajaran PKn materi 

keputusan bersama diharapkan menjadi solusi agar perubahan dapat 

diaplikasikan secara maksimal. Model Role Playing adalah model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan sesama 

temannya dan untuk meningkatkan sikap kerjasama siswa.  

Model Role Playing diharapkan dapat menumbuhkan sikap kerjasama 

karena mencerminkan beberapa aspek-aspek yang terdapat dalam indikator 

kerjasama. Sikap kerjasama yang tumbuh akan memacu pemikiran dan 

pengetahuan anak yang terus berkembang sehingga dapat berdampak pada 
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prestasi belajar siswa yang dapat meningkat. Melihat uraian tersebut,  maka 

disajikan kerangka pikir penelitian pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis tindakan 

Penerapan model pembelajaran yang tepat dan perencanaan 

pembelajaran yang disusun secara matang, maka tujuan pembelajaran 

diharapkan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka 

diajukan hipotesis tindakan yaitu: 

KONDISI AWAL 

- Sikap kerjasama siswa 

masih rendah 

- Prestasi belajar siswa 

masih rendah 

 

TINDAKAN 

Proses pembelajaran PKn 

materi keputusan bersama 

dengan menggunakan 

model Role Playing 

 

Siklus I 

Guru mengajar PKn 

materi keputusan 

bersama dengan 

Role Playing 

Siklus II 

Guru mengajar PKN 

materi keputusan 

bersama dengan Role 

Playing 

HASIL 

Kerjasama dan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn materi 

keputusan bersama menggunakan 

model Role Playing di kelas V SD 

Negeri 1 Karangsari meningkat 

- Evaluasi 

- Refleksi 

- Evaluasi 

- Refleksi 
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1. Penerapan model Role Playing pada materi keputusan bersama 

diharapkan dapat meningkatkan sikap kerjasama siswa kelas V SD 

Negeri 1 Karangsari. 

2. Penerapan model Role Playing pada materi keputusan bersama 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 

1 Karangsari. 
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