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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Landasan Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Definisi Prestasi 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam 

melakukan kegiatan. Menurut Arifin (2009: 12) Pada dasarnya kata 

prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie kemudian dalam 

bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Istilah 

prestasi belajar (achievment) berbeda dengan “hasil belajar”. Prestasi 

belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, 

sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta 

didik. Menurut Purwadarminta (Hamdani 2001: 137), prestasi adalah 

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

Sedangkan Harahap (Hamdani 2001: 138) memberikan batasan bahwa 

prestasi adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan siswa yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran 

yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam 

kurikulum.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prestasi merupakan kemampuan nyata yang merupakan suatu hasil 

yang telah dicapai sebagai bukti usaha yang telah dilakukan. 
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b. Definisi Belajar 

Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia. Slameto (2010: 2) menyatakan 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. Oleh 

karena itu seseorang yang telah melakukan proses belajar maka akan 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku pada dirinya.  

Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan. Syah (2010: 87) menyatakan belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti 

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia 

berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya 

sendiri. Sedangkan menurut Hamalik (2010: 55) Belajar merupakan 

perubahan perbuatan melalui aktivitas, praktik, dan pengalaman. Dua 

faktor utama yang menentukan proses belajar adalah hereditas dan 

lingkungan. Hereditas adalah bawaan sejak lahir seperti bakat, abilitas, 

dan intelegensi, sedangkan aspek lingkungan yang saling berpengaruh 

adalah orang dewasa sebagai unsur manusia yang menciptakan 

lingkungan, yakni guru dan orang tua. 

Dari beberapa pengertian di atas maka belajar merupakan tahap 

perubahan perilaku pada siswa yang relatif positif dan mantap sebagai 
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hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

Dengan demikian belajar adalah seperangkat kognitif yang mengubah 

sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi 

kapabilitas baru. 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar 

adalah hasil dari proses pembelajaran. Menurut Winkel (Hamdani 

2011: 138) Prestasi belajar adalah merupakan bukti keberhasilan yang 

telah dicapai oleh seseorang. Dengan demikian, prestasi belajar 

merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 

Senada dengan Winkel, Hamdani (2001: 138-139) berpendapat 

bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki 

siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi 

yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Beberapa pengertian di 

atas, maka prestasi belajar menurut peneliti adalah hasil yang dicapai 

siswa selama proses pembelajaran dalam menguasai 

pengetahuan/keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

ditunjukkan dengan nilai (skor) yang diberikan oleh guru kepada siswa 

untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran sebagai indikasi 

sejauh mana siswa telah menguasai suatu materi pelajaran.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh 

siswa selama proses belajarnya. Keberhasilan itu ditentukan oleh 
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berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Ahmadi, A. dan 

Supriyono, W. (2013: 138) 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. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid 

dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. 

Faktor internal menurut Ahmadi, A. dan Supriyono, W. (2013: 

138) : 

1) Faktor Jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh. Faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 

(a) Faktor intelektif yang meliputi: 

(b) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

(c) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

3) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

penyesuaian diri. 

4) Faktor kematangan fisik maupun psikis.  

Faktor eksternal, ialah: 

1) Faktor sosial yang terdiri atas: 

(a) Lingkungan keluarga 

(b) Lingkungan sekolah 
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(c) Lingkungan masyarakat 

(d) Lingkungan kelompok 

2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian. 

3) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim. 

4) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung 

ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. 

Faktor yang mempengaruhi belajar, dapat digolongkan 

menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Faktor-faktor stimulus belajar. Stimulus belajar di sini yaitu 

segala hal di luar individu itu untuk mengadakan reaksi atau 

perbuatan belajar. 

b. Faktor-faktor metode belajar. Metode mengajar yang dipakai 

oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai 

oleh si pelajar. Dengan perkataan lain, metode yang dipakai 

oleh guru menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses 

belajar. 

c. Faktor-faktor individual. Faktor individual sangat besar 

pengaruhnya terhadap belajar seseorang. 

e. Fungsi Prestasi Belajar 

Salah satu indikator daripada keberhasilan pembelajaran adalah 

meningkatnya prestasi belajar siswa. Menurut Arifin (2009: 12-13) 

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam 
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sejarah kehidupan manusia yang sepanjang rentang kehidupannya 

manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan 

masing-masing. Prestasi belajar terasa sangat penting untuk dibahas, 

karena mempunyai beberapa fungsi utama. Fungsi utama prestasi 

belajar antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai suatu indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa . 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “Tendensi 

keingintahuan dan merupakan kebutuhan umum manusia.” 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan balik 

(feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. Dalam proses pembelajaran peserta didik 

menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta 

didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran. 
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2. Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar 

a. Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan 

terencana mencerdaskan warga negara (khususnya generasi muda). 

Menurut Susanto (2013: 225) Pengertian Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan 

moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku 

kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota 

masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan 

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan 

negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga 

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.  

Dengan pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu 

membina dan mengembangkan siswa agar menjadi warga negara yang 

baik (good citizen). Menurut Somantri (1970)(Susanto 2013: 226), 

warga negara yang baik adalah warga yang tahu, mau, dan mampu 

berbuat baik. Adapun menurut Winataputra (1978)(Susanto 2013: 

226), warga negara yang baik adalah yang mengetahui, menyadari, 

dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban 

suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan 
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tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang 

diharapkan. Menurut Azyumardi Azra (2005) (Susanto 2013: 226), 

pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan 

membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga 

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

proses demokrasi. Adapun menurut Zamroni, pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak 

demokratis. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan 

demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi 

warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu 

pendidikan yang dialogial. Adapun menurut tim ICCE UIN Jakarta, 

pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap 

dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political 

knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political 

participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara 

rasional. 

Beberapa definisi pendidikan kewarganegaraan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang memberikan pemahaman 

dasar tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, 

sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik 

secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang 

demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi 
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pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis. Jadi, 

pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan 

serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung 

jawab sosial, ketaatan pada hukum, serta ikut berperan dalam 

percaturan global.  

b. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di 

Sekolah Dasar harus memperkenalkan kepada para siswa segala 

bentuk aturan, maupun norma-norma yang berkembang dalam 

masyarakat. Tujuannya adalah agar siswa menyadari bahwa 

disamping ada kebebasan tetapi juga ada aturan yang membatasi hak 

dan kewajiban seseorang. Menurut Djahiri (Susanto 2013: 227), 

Pembelajaran PKN di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu 

proses belajar mengajar dalam rangka membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada 

penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada 

pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang 

diselenggarakan selama enam tahun. 
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Esensi pembelajaran PKN bagi siswa Menurut Djahiri 

(1996:2) (Susanto 2013: 228) adalah bahwa secara kodrati maupun 

sosiokultural dan yuridis formal, keberadaan dan kehidupan manusia 

selalu membutuhkan nilai, moral, dan norma. Dalam kehidupannya, 

manusia memiliki keinginan, kehendak dan kemauan (human desire) 

yang berbeda untuk selalu membina, mempertahankan, 

mengembangkan dan meningkatkan aneka potensinya berikut segala 

perangkat pendukungnya, sehingga mereka dapat mengarahkan dan 

mengendalikan dunia kehidupan ini baik secara fisik maupun nonfisik 

ke arah yang lebih baik dan bermakna. Secara tegas, Kosasih Djahiri 

menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak ada 

tempat dan waktu kehidupan yang bebas nilai (value free), karena 

dengan nilai, moral, dan norma ini, akan menuntun ke arah 

pengenalan jati diri manusia maupun kehidupannya. 

c. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik 

akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai 

manusia. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

Tujuan pembelajaran PKN di sekolah dasar adalah untuk 

membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Menurut 

Mulyasa (2007) (Susanto 2013: 231), tujuan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa agar : 
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1. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di 

negaranya. 

2. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif 

dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas 

dalam semua kegiatan. 

3. Dapat berkembang secara positif dan demokratis, sehingga 

mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu 

berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika 

pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak 

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

maka tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan mudah 

terwujudkan.  

 

3. Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran yang digunakan untuk dalam penelitian ini 

yaitu sesuai dengan SK dan KD berikut ini : 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Memahami Kebebasan 

Berorganisasi  

3.3  Menampilkan Peran Serta Dalam 

Pemilihan Organisasi Di Sekolah 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum 

untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:  
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a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. kelompok mata pelajaran estetika 

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.  

Salah satu cakupan kelompok mata pelajaran untuk pendidikan 

dasar dalam mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, 

kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 

membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

Pemilu adalah salah satu wujud penghargaan terhadap hak-hak 

asasi manusia, demokrasi, tanggung jawab sosial, dan ketaatan pada 

hukum. (Permendiknas No. 22 tahun 2006). 

1) Pemilihan Umum 

Indonesia menganut paham demokrasi yang berarti 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemilik 

kedaulatan sehingga rakyat harus selalu diikutsertakan dalam 

mengelola negara. Pemilu merupakan wujud nyata keikutsertaan 

rakyat dalam mengelola negara. Melalui pemilu rakyat memberikan 

suaranya untuk memilih orang-orang yang dipercaya dalam 

memegang kekuasaan negara. 
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Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu tersebut 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

a. Langsung artinya pemilih secara langsung memberikan suaranya 

tanpa perantara dan tingkatan. 

b. Umum artinya pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi semua 

warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa 

membeda-bedakan asal-usul. 

c. Bebas artinya setiap pemilih dapat menggunakan haknya 

menurut nuraninya tanpa ada tekanan dan paksaan. 

d. Rahasia artinya setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh 

siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya. 

e. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak yang 

terlibat harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak-pihak yang 

terlibat meliputi penyelenggara atau pelaksana, pemerintah, 

partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, 

serta pemilih. 

f.   Adil artinya setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu 

mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. 

2) Pemilihan Kepala Daerah 

Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah 

administratif setempat yang memenuhi syarat. Menurut Sriwilujeng 

(2013: 38) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau 

kebupaten/kota, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Lia Ardi Rukmana, FKIP UMP, 2016



18 

 

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah 

adalah Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk kabupaten, dan 

walikota untuk kota. Pilkada dilaksanakan untuk memilih kepala 

daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dilakukan secara 

langsung sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

PP No. 6 Tahun 2005 menurut Sriwilujeng (2013: 38) 

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain mengatur : 

a. Persiapan Pemilihan  

1) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai 

berakhirnya masa jabatan. 

2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya 

masa jabatan kepala daerah. 

3) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara 

dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

4) Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara 

(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

(KPPS). 

5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. 

 

 

b. Penyelenggaraan Pemilihan  

Menurut Sriwilujeng (2013: 40) Pemilihan dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan dilakukan oleh KPU yang 

bertugas : 

1) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan. 

2) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai 

dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendali-

kan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. 

4) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye 

serta pemungutan suara. 

5) Meneliti persyaratan partai politik dan gabungan partai 

politik yang mengusulkan calon. 
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6) Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang diusulkan. 

7) Menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan. 

8) Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye. 

9) Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye. 

10) Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan. 

11) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

c. Penetapan Pemilih  

Adapun orang yang berhak memberikan hak pilihnya harus 

memenuhi persyaratan Menurut Sriwilujeng (2013: 41) sebagai 

berikut : 

1) Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat 

pemilihan sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah 

kawin. 

2) Pemilih tidak terganggu jiwanya. 

3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. 

4) Berdomisili di daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 

sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang 

dibuktikan dengan KTP. 

 

d. Pendaftaran pemilihan  

Pendaftaran pemilihan harus didasarkan pada hal-hal 

menurut Sriwilujeng (2013: 41) sebagai berikut ini: 

1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar 

pemilih di daerah pemilihan. 

2) Apabila seorang pemilih mempunyai tempat tinggal lebih 

dari satu, dia harus memilih dan menentukan salah satu 

yang sesuai KTP. 

 

e. Penetapan Pasangan Calon 

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik secara 

berpasangan. Persyaratan pendaftaran calon dilakukan apabila 

didukung sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota 

DPRD di daerah yang bersangkutan. 

Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

Menurut Sriwilujeng (2013: 41) adalah sebagai berikut : 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI dan 

pemerintahan negara RI. 
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3) Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA/sederajat. 

4) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 

5) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. 

6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. 

7) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di 

daerahnya. 

8) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk 

diumumkan. 

9) Tidak dalam status menjabat sebagai kepala daerah. 

   

f. Kampanye 

Aturan yang diberlakukan pada pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah juga diawali dengan 

kampanye Menurut Sriwilujeng (2013: 42). Tim kampanye 

dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi / kabupaten / kota 

dan kecamatan. 

Ketentuan kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) 

hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal 

pemungutan suara. Jadwal kampanye ditentukan oleh KPUD. 

Sementara itu, bentuk kampanye dapat dilakukan dengan hal-hal 

berikut ini : 

1) Pertemuan terbatas. 

2) Tatap muka dan dialog. 

3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. 

4) Penyiaran melalui radio dan atau televisi. 

5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum. 

6) Pemasangan alat peraga di tempat umum. 

 

g. Pemungutan dan Perhitungan Suara 

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara 

melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan 

calon menurut Sriwilujeng (2013: 42). Didalam penelitian ini, 

peneliti akan mencoba melaksanakan pembentukan organisasi 

kelas yaitu pemilihan ketua kelas dengan menggunakan metode 
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simulasi di kelas V SD Negeri 2 Tumanggal. Organisasi adalah 

sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Manusia senantiasa 

membutuhkan manusia lainnya. Kebutuhan akan manusia lain 

ini menjadikan manusia hidup berkelompok. Dari hidup 

berkelompok, manusia akhirnya berorganisasi. Tidak terkecuali 

kalian sebagai siswa. Siswa juga dapat membentuk organisasi. 

Misalnya organisasi kelas. Organisasi kelas beranggotakan 

semua siswa di kelas tersebut. 

Sebagai organisasi, kelas juga harus memiliki ciri-ciri 

organisasi. Kelas merupakan kumpulan beberapa siswa. Mereka 

belajar bersama-sama. Itulah tujuan semua anggota kelas. Dalam 

belajar, mereka juga bekerja sama. Mereka saling membantu 

dan menolong. Dalam belajar, mereka juga memakai aturan-

aturan. Dengan demikian kelas dapat disebut sebagai organisasi. 

Organisasi di pimpin oleh siswa terpilih. Ia dipilih oleh 

semua anggota kelas. Jabatannya adalah ketua kelas. Ketua 

kelas bertugas memimpin anggota kelas lainnya. Ia dibantu oleh 

sekretaris dan bendahara. Itulah fungsi organisasi. Semua 

anggota saling membantu untuk meringankan tugas. 

Berikut ini cara-cara pemilihan pengurus kelas menurut 

Widihastuti (2008: 68) : 

1. Pemungutan Suara 

Ketua kelas dan pengurus kelas lainnya dapat dipilih 

secara langsung.Pemilihan pengurus kelas dilakukan oleh 
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seluruh anggota kelas. Langkah Pertama, pengajuan calon 

ketua kelas. Setiap anggota kelas dapat mengajukan 

calonnya untuk menjadi calon ketua kelas. Langkah kedua, 

para calon dipilih oleh semua anggota kelas. Pemilihan 

dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama calon di 

kertas. Kertas tersebut biasa disebut dengan kertas suara. 

Langkah ketiga, perhitungan suara. Kertas dikumpulkan dan 

dihitung, nama calon yang paling banyak dipilih oleh 

anggota kelas menjadi ketua kelas. Langkah keempat, ketua 

kelas menunjuk para pembantunya. Mereka meliputi wakil 

ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi, seksi-seksi 

yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan kelas. 

Misalnya seksi kebersihan, seksi perlengkapan, dan lain-

lain. 

Dengan demikian, pengurus kelas telah terbentuk 

dengan cara pemilihan langsung.  

 

2. Aklamasi   

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari 

seluruh anggota kelas. Pernyataan setuju ini dilakukan 

untuk memilih ketua kelas. Pernyataan setuju dilakukan 

tanpa melalui pemungutan suara. Siswa yang disetujui oleh 

seluruh anggota kelas menjadi ketua kelas. Selanjutnya, 

ketua kelas terpilih menunjuk para pembantunya. 

 

3. Penunjukkan Langsung 

Selain kedua cara di atas, memilih pengurus kelas juga 

dapat dilakukan dengan cara ditunjuk langsung. Pengurus 

kelas dapat ditunjuk oleh wali kelas kalian. Beliau dapat 

menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas, 

wakil, bendahara, dan sebagainya. Beliau menunjuk siswa 

dilihat dari kemampuannya. Siswa yang ditunjuk menjadi 

pengurus kelas harus menjalankan tugasnya. 

 

4. Metode Simulasi 

a. Definisi Metode  

Metode merupakan cara yang dilakukan oleh seorang 

pendidik atau seorang guru kepada siswa pada saat mengajar. 

Menurut Djamarah dan zain (2006:46) metode adalah suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar 

penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah 

pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan 

tugasnya bila dia tidak menguasai satu pun metode mengajar yang 

dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan. 

Metode didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, 

yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran menurut Uno (2009: 2).  

b. Pengertian Simulasi 

Simulasi menurut (Hasibuan dan Moedjiono, 2008: 27) 

adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja (dari kata 

simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah; dan 

simulation artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja). 

Sedangkan menurut Hamalik dalam Taniredja, dkk (2011: 40) 

simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem 

pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi 

pada tujuan-tujuan tingkah laku. Latihan-latihan ketrampilan 

menuntut praktik yang dilaksanakan di dalam situasi kehidupan 

nyata (dalam pekerjaan tertentu), atau dalam situasi simulasi yang 

mengandung ciri-ciri situasi kehidupan senyatanya. Latihan-latihan 

dalam bentuk simulasi pada dasarnya berlatih melaksanakan tugas-

tugas yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Tujuan Metode Simulasi 

Tujuan bermain peranan, sesuai dengan jenis belajar menurut 

Hamalik dalam Taniredja, dkk (2008: 199) adalah : 
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1) Belajar dengan berbuat.  

Para siswa melakukan peranan tertentu sesuai dengan kenyataan 

yang sesungguhnya. Tujuannya untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interaktif atau keterampilan-

keterampilan reaktif. 

2) Belajar melalui peniruan (imitasi).  

Para siswa pengamat drama menyamakan diri dengan pelaku 

(aktor) dan tingkah laku mereka. 

3) Belajar melalui balikan.  

Para pengamat mengomentari (menanggapi) perilaku para 

pemain/ pemegang peran yang telah ditampilkan. Tujuannya 

untuk mengembangkan prosedur-prosedur kognitif dan prinsip-

prinsip yang mendasari perilaku keterampilan yang telah 

didramatisasikan. 

4) Belajar melalui pengkajian, penilaian, dan pengulangan.  

Para peserta dapat memperbaiki keterampilan-keterampilan 

mereka dengan mengulanginya dalam penampilan berikutnya. 

 

d.  Kelebihan dan Kelemahan Metode Simulasi 

Beberapa pendapat para ahli dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran simulasi memiliki kelebihan dan kelemahan yang 

harus diketahui oleh guru. 

Metode simulasi, menurut Hasibuan dan Moedjiono (2008: 

27) memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yaitu sebagai 

berikut :   

a. Kelebihan Metode Simulasi 

1. Menyenangkan, sehingga siswa secara wajar terdorong 

untuk berpartisipasi. 

2. Menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas 

simulasi. 

3. Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan 

lingkungan yang sebenarnya. 

4. Memvisualkan hal-hal yang abstrak. 
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5. Tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelik. 

6. Memungkinkan terjadinya interaksi antarsiswa. 

7. Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban, 

kurang cakap dan kurang motivasi. 

8. Melatih berpikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa 

proses, kemajuan simulasi. 

b. Kelemahan Metode Simulasi  

1. Efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat 

dilaporkan oleh riset. 

2. Validitas simulasi masih banyak diragukan orang. 

3. Menuntut imajinasi dari guru dan siswa. 

e. Langkah-langkah Metode Simulasi 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono dalam Taniredja, dkk(2008: 

27-28) ada beberapa langkah-langkah dalam penggunaan metode 

simulasi, yaitu : 

1) Penentuan topik dan tujuan simulasi.  

2) Guru memberikan gambaran secara garis besar besar situasi 

yang akan disimulasikan. 

3) Guru memimpin pengorganisasian kelompok, peranan-peranan 

yang akan dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat, 

dan sebagainya. 

4) Pemilihan pemegang peranan. 

5) Guru memberikan keterangan tentang peranan yang akan 

dilakukan. 

6) Guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri 

kepada kelompok dan pemegang peranan. 

7) Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi. 

8) Pelaksanaan simulasi. 

9) Evaluasi dan pemberian balikan.  

10) Latihan ulang.  
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f. Langkah-langkah dalam pembelajaran PKn menggunakan 

metode simulasi  

 

Langkah-langkah yang digunakan peneliti menggunakan metode 

simulasi, sebagai berikut : 

1) Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan : 

a. Surat suara 

b. Bilik Suara 

c. Tinta 

d. Kotak Suara 

e. Lembar Observasi 

f. Lembar Kerja Siswa 

g. Lembar Evaluasi  

h. Nomor dada 

2) Guru memberikan gambaran secara garis besar besar situasi 

yang akan disimulasikan. 

3) Guru memimpin pengorganisasian seperti peranan-peranan yang 

akan dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat, dan 

sebagainya. 

4) Pemilihan pemegang peranan. 

5) Guru memberikan keterangan tentang peranan yang akan 

dilakukan. 

6) Guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri 

kepada kelompok dan pemegang peranan. 

7) Guru menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi. 
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8) Pelaksanaan simulasi. 

9) Evaluasi dan pemberian balikan.  

10) Latihan ulang. 

B. Penelitian yang Relevan 

Pada penelitian ini peneliti mengangkat judul “ Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Materi Pemilu dan 

Pilkada Melalui Metode Simulasi Di Kelas V SD Negeri 2 Tumanggal. 

Penggunaan metode simulasi ini juga pernah di teliti oleh Miftahurrohmah. 

2010. Dengan Judul “Penerapan metode simulasi untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas V Dalam Pembelajaran PKn Di SDI AL-YASINI Ngabar 

Kraton Pasuruan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simulasi yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung 

sehingga siswa dapat memahami konsep, prinsip , sikap dan nilai didalamnya. 

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitataif dan deskriptif 

kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDI al-yasini sebanyak 

25 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan tes. Hasil analisis data setelah penerapan metode simulasi 

menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran PKn dengan penerapan metode 

simulasi, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP mencapai nilai 96,1dengan kategori A; 2) Untuk aktivitas belajar secara 

klasikal mencapai nilai 82,8 % dengan kategori A; 3) Hasil belajar siswa 

mencapai nilai 83,6 dengan ketuntasan belajar 88%.  

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan metode simulasi dalam 

pembelajaran PKn siswa kelas V SDI al-yasini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, terbukti dari hasil yang diperoleh siswa dapat dilihat dari rata-
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rata hasil tes mulai dari pre tes (62,72) dengan prosentase (32%), meningkat 

siklus I (73,6) dengan prosentase (48%), dan meningkat lagi siklus II (83,6) 

dengan prosentase (88%) yang terus mengalami peningkatan. Saran yang 

disampaikan kepada guru yaitu lebih profesional dalam menjalankan tugas 

mengajar untuk merangsang minat belajar siswanya, serta melibatkannya 

secara utuh dalam pembelajaran.  

Fajriah, Lailatul. 2009.  Juga pernah melakukan penelitian dengan 

judul “Penggunaan metode simulasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SDN Sidorejo 02 Pagelaran-Malang pada mata pelajaran PKn oleh 

Lailatul Fajriah”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan 2 (dua) siklus, siklus tindakan pembelajaran dihentikan 

jika proses pembelajaran dengan metode simulasi telah berjalan dengan baik 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dalam metode simulasi, selain 

itu siswa telah mencapai nilai standar minimal 75 dengan ketuntasan belajar 

kelas 80% dari jumlah subyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah guru 

dan 33 siswa kelas V SDN Sidorejo 02. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan tes. Sedangkan instrumen 

pengumpulan data yang digunakan berupa pedoman wawancara, APKG II, 

alat penilaian aktivitas belajar siswa, dan post tes. Dari hasil analisis data 

menunjukkan bahwa: 1) pada pembelajaran PKn siklus I dengan penerapan 

metode simulasi, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP mencapai skor 88 dengan prosentase keberhasilan 88%, dan pada 

siklus II mencapai skor 97 dengan prosentase keberhasilan 97%; 2) untuk 

aktivitas belajar siswa dengan metode simulasi pada siklus I mencapai nilai 

rata-rata kelas 79 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata kelas 86,87; 3) 

hasil belajar siswa dengan menggunakan metode simulasi pada waktu pra 
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tindakan (sebelum menggunakan metode simulasi) mencapai rata-rata kelas 

sebesar 69,39 dengan ketuntasan belajar. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di muka, 

diketahui bahwa kondisi awal peserta didik menunjukkan adanya sikap 

kejujuran siswa yang kurang dan prestasi belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan rendah. Oleh karena itu, perlu diterapkan 

pembelajaran yang inovatif, salah satunya adalah melalui metode simulasi. 

Pelaksanaan tindakan melalui metode simulasi dilaksanakan dalam 2 

siklus, indikator-indikator tersebut akan menunjukkan kondisi akhir peserta 

didik dan secara tidak langsung telah membantu guru untuk mengajar 

inovatif. Kondisi akhir peserta didik yang dimaksud adalah kejujuran dan 

prestasi belajar siswa meningkat. 

Untuk lebih jelasnya peneliti gambarkan bagan 2.1 kerangka berpikir 

tersebut seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah dengan melalui metode simulasi akan meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi pemilu dan pilkada di kelas V SD Negeri 2 

Tumanggal. 
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