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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Partisipasi 

a. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi merupakan sikap atau tindakan siswa dengan 

mengeluarkan gagasan berupa ide-ide yang dapat menggali siswa 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Suharto (2012, 

[online]) menyebutkan bahwa partisipasi adalah suatu gejala 

demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan 

serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab 

sesuai dengantingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. 

Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun 

bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. 

Bamz (2012, [online]) menyebutkan bahwa partisipasi 

merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah 

pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk 

memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya 

dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna 

mengembangkan kegiatan yang diikutinya. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi belajar siswa merupakan proses pembentukan diri siswa 

6 
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yang diwujudkan dalam tingkah laku secara nyata dalam kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan mental dan emosional agar dapat 

mendorong siswa untuk berfikir dan menggali idenya, sehingga 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

b. Unsur-unsur Partisipasi 

Menurut Bamz (2012, [online]) bahwa dalam partisipasi 

terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Keterlibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. 

2) Kemauan peserta didik untuk merespon dan berkreasi dalam 

kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar 

Dari dua unsur partisipasi di atas bahwa untuk kegiatan belajar 

memperhatikan kesiapan siswa untuk menerima pelajaran yang akan 

disampaikan. Siswa juga dilibatkan dalam kegiatan belajar kelompok 

untuk berperan aktif dan mampu berpendapat, sehingga dapat 

melatih siswa dalam memecahkan masalah. 

c. Indikator Partisipasi 

Menurut Suharto (2012, [online]) dalam  Hounston (1987) 

indikator partisipasi adalah  sebagai berikut: 
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1) kerja sama dan keterlibatan dalam kelompok. 

2) mengajukan pertanyaan. 

3) berani memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa lain. 

4) memberikan kesimpulan. 

5) menjawab pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa lain. 

6) mengerjakan soal di depan kelas. 

Partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran masih 

kurang, karena siswa berada di kelas kurang berperan aktif. Untuk 

mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aktif dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya siswa berani untuk 

menyampaikan pendapatnya maupun bertanya kepada guru tentang 

materi yang belum jelas. Hal ini dapat menimbulkan rendahnya 

prestasi belajar siswa. Untuk itu peran guru sangat penting dalam 

mencapai keberhasilan prestasi belajar siswa. 

Tabel 2.1 Rancangan Kisi-kisi Partisipasi Siswa 

NO Kisi—kisi Partisipasi Kode 

1 Siswa mengajukan pertanyaan. A 

2 Siswa kerja sama dan keterlibatan dalam 

kelompok. 

B 

3 Berani memberikan tanggapan terhadap 

jawaban siswa lain. 

C 

4 Siswa memberikan kesimpulan D 

5 Menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

maupun siswa lain 

E 

6 Mengerjakan soal di depan kelas F 

         (Sumber: Suharto (2012, [online]) 
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2. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku 

individu.Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui 

kegiatan belajar. Menurut Rusman, dkk (2013: 7) belajar merupakan 

suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun 

secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis, yaitu aktivitas 

yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas berpikir, 

memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, 

membedakan, mengungkapkan, menganalisis, dan sebagainya. 

Sedangkan aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang 

merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan 

eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat 

karya (produk), apresiasi dan sebagainya. 

Menurut Syah (2011: 87) belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan setiap  jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti 

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia 

berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya 

sendiri. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan menggunakan mental dalam beraktivitas 

sehingga dapat berfikir untuk menuju keberhasilan. 

b. Faktor-faktor Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa menurut Syah 

(2011: 129) dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 

lingkungan di sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-

materi pelajaran. 

Kegiatan belajar pada umumnya didukung dengan keadaan 

jasmani, karena sangat memengaruhi aktivitas belajar siswa. 

Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik 

yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar .  

Keadaan lingkungan juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Lingkungan yang baik akan mendapatkan hasil 

belajar yang baik pula, sedangkan lingkungan yang kurang baik 

akan berdampak buruk terhadap hasil belajar siswa. Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dibutuhkan lingkungan yang 
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bersih, sehat, dan menyenangkan. Sebaiknya untuk memperoleh 

hasil belajar yang maksimal didukung dengan adanya strategi dan 

metode pada saat proses pembelajaran. Ketiga  faktor ini akan 

saling mendukung dan saling berinteraksi sehingga membuahkan 

sebuah hasil belajar. 

c. Tujuan Belajar 

Menurut Hardini (2012: 5-6) tujuan belajar adalah sebagai 

berikut:  

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Dengan demikian 

siswa akan diberikan pengetahuan sehingga menambah 

pengetahuannya dan sekaligus akan mencarinya sendiri untuk 

mengembangkan cara berpikir dalam  rangka memperkaya 

pengetahuannya. 

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep juga memerlukan 

suatu keterampilan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. 

3) Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi anak 

didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya.Untuk itu, dibutuhkan kecakapan. 

Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan 

tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan 

proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan 

(peningkatan) bukan hanya pada aspek kognitif, afektif, dan 

 
 Peningkatan Partisipasi Dan ...Uji Sudaryanti,  Fkip Ump, 2015 



12 
 

psikomotor. Selain itu tujuan belajar yang lainnya adalah untuk 

memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Tujuan 

pembelajaran yang lain yaitu untuk mengembangkan kemampuan, 

membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka pencerdasan kehidupan bangsa. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. 

Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti 

“hasil usaha”. Istilah “prestasi belajar” (achievement) berbeda 

dengan “hasil belajar” (learning outcome). Prestasi belajar pada 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil 

belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Kata 

prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan 

antara lain dalam kesenian, olah raga, dan pendidikan, khususnya 

pembelajaran. 

Menurut Arifin (2013: 12) prestasi belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing.Menurut 

Hamdani (2011: 137) prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang 

telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun  
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kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang 

tidak melakukan kegiatan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah kegiatan belajar  yang dikerjakan oleh 

individu maupun kelompok melalui proses belajar guna mencapai 

hasil belajar yang diinginkan. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013: 12-13) fungsi prestasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai tendensi 

keingintahuan (curiosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia. 

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. 

Kegunaan  prestasi belajar adalah sebagai suatu umpan 

balik bagi pendidik dalam mengajar dengan cara mengevaluasi 
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pada setiap akhir pembelajaran. Kegiatan evaluasi ini untuk 

mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang 

telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Pencapaian tujuan ini 

diukur dengan mengadakan suatu penilaian untuk mengukur hasil 

belajar tersebut dapat digunakan dengan tes maupun non tes. 

Dengan melalui pengukuran hasil belajar inilah prestasi hasil 

belajar siswa dapat diketahui dengan kata lain dari pengukuran 

hasil belajar siswa itu akan diperoleh tingkat prestasi yang dicapai 

oleh siswa.  

4. Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk 

membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar 

berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta 

pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang 

diandalkan oleh bangsa dan negara (penjelasan Pasal 39 Udang-

Undang No. 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional dalam 

Tukiran, 2013: 1-2).  

Menurut Sapriya (2008: 159) tugas PKn adalah 

mengembangkan kehidupan bangsa dan warga negara yang cerdas 

(civic intelegence), mau dan mampu bertanggungjawab (civic 

responsibility) dan berpartisipasi (civic participation) dalam 

kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara serta menjadi 

warga dunia yang baik. Kecerdasan warga negara yang 
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dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan 

hanya dalam dimensi lokal dan nasional melainkan dalam dimensi 

global.Menurut Zamroni (dalam Azra, 2005: 7) Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan 

untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran 

kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk 

kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga 

masyarakat. 

Menurut Taniredja (2013: 182) Globalisasi dalam arti 

berlakunya pembentukan suatu sistem global yang mencakup 

kehidupan dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya telah 

berlangsung secara bertahap, berawal secara “embrional” di abad ke-

15 yang ditandai dengan lahirnya negara-negara kebangsaan yang 

melalui “sayap” kolonialisme “menata” dunia ini dengan tradisi-

tradisi ala Barat yang dipacu oleh jiwa dan semangat Renaisans dan 

aufklarung. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang dilaksanakan 

untuk membentuk pribadi yang cerdas, terampil, demokratis, sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang 

demokratis, mempunyai warga Negara yang bermoral dan 

mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. 

 

 
 Peningkatan Partisipasi Dan ...Uji Sudaryanti,  Fkip Ump, 2015 



16 
 

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan mata pelajaran PKn menurut Taniredja (2013: 3) 

sebagai berikut: 

1) Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban 

secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga 

negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara 

Republik Indonesia yang bertanggungjawab. 

2) Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam 

masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran 

yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara dan ketahanan 

nasional secara kritis dan bertanggung jawab. 

3) Memupuk sikap dan perilaku yangs sesuai dengan nilai-nilai 

kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban 

bagi nusa dan bangsa. 

Tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah untuk membantu siswa memantapkan kepribadiannya, agar 

secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, 

rasa kebangsaaan dan cinta tanah air, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan 

bermoral. 
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c. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

menurut Adisusilo (2014: 130-131) meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap 

positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di 

masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam 

kehidupa berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan 

nasional, hukum dan peradilan internasional. 

3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak , hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan pelindungan 

HAM. 

4) Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga 

diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, 

kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan 

bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. 
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5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan 

konstitusi. 

6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan 

kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan 

pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya 

demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, 

pers dalam masyarakat demokrasi. 

7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 

dan ideology negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar 

negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

8) Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, 

hubungan internasional dan organisasi internasional, dan 

mengevaluasi globalisasi. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Sebagai pendidikan nilai dapat membantu siswa untuk memilih 

sistem nilai yang dipilihnya dan mengembangkan aspek afektif 

yang akan diwujudkan dalam perilakunya. PKn dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam hal pembentukan 

sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam Pancasila. PKn mengarahkan perhatian pada moral 
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yangdiharapkan dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-

hari, yaitu  perilaku yangmemancarkan iman dan taqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Materi Pengaruh Globalisasi di Lingkungannya 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap Globalisasi 

di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar  :4.1Memberikan contoh sederhanaPengaruh  

  globalisasi di lingkungannya. 

Materi 

a. Pengertian Globalisasi 

Menurut Bestari (2008: 78) kata "globalisasi" diambil dari kata 

globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan.Kemudian, 

kata globe menjadi global, yang berarti universal atau keseluruhan 

yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya 

warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok 

masyarakat. Globalisasi dapat diartikan suatu proses mendunia atau 

menuju satu dunia. Peristiwa yang terjadi di dunia dapat kita 

saksikan secara langsung tanpa harus mendatanginya. 

Globalisasi mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, terutama kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi serta transportasi. Teknologi komunikasi membuat 

hubungan manusia semakin dekat serta waktu yang digunakan 

sangat singkat.Kemajuan dibidang informasi, memudahkan manusia 
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untuk menerima penyebar luaskan budaya dari berbagai penjuru 

dunia. 

b. Jenis Perubahan Sosial Akibat Globalisasi  

Menurut Dewi (2008: 45-48) jenis perubahan sosial akibat 

globalisasi meliputi: 

1) Makanan 

Ditandai dengan berbagai jenis makanan instan.Instan 

artinya cepatsaji. Masyarakat dapat menikmati tanpa harus susah 

payah membuatdan memasaknya. Bahayanya adalah zat kimia 

yang ada didalamnya, seperti zat pengawet, pewarna, dan 

perasa. 

2) Pakaian  

Masyarakat di negara berkembang biasanya suka meniru 

perkembangan model dari negara maju, sehingga mendorong 

industri pakaian berkembang pesat. 

3) Perilaku 

Berupa pudarnya budaya gotong royong.Hal ini sangat 

mencolok pada masyarakat di perkotaan yang sibuk dengan 

urusannya sendiri-sendiri. 

4) Gaya Hidup 

Gencarnya iklan memengaruhi keinginan masyarakat 

untuk memilikisuatu barang mutakhir.Orang berlomba-lomba 

memiliki barang baruguna meningkatkan gengsi. 
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Globalisasi mendorong masuknya berbagai produk dari 

luar negeri. Akibatnya persediaan barang kebutuhan melimpah. 

Masyarakat memperoleh kemudahan untuk mencukupi berbagai 

macam kebutuhan. Melimpahnya barang di pasar menyebabkan 

munculnya sifat konsumtif, yaitu perilaku konsumsi yang 

berlebihan. 

Perubahan pada gaya hidup akibat globalisasi dapat di 

cerminkan seseorang ketika meniru gaya hidup bangsa lain yang 

tidak sesuai dengan kehidupan bangsa kita. Kemunculan gaya 

hidup seseorang dapat menimbulkan perilaku yang tidak sesuai 

dengan moral dan budi pekerti yang baik, sehingga 

mengakibatkan sifat individualis. 

c. Dampak Negatif Adanya Globalisasi 

Menurut Sarjan(2008: 96-97) dampak negatif adanya 

globalisasi, antara lain: 

1) Orang menjadi sangat individualis 

Individualis artinya mementingkan diri sendiri. 

2) Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya 

bangsa 

Misalnya dalam pola berpakaian dan 

pergaulan.Dalamberpakaian dan bergaul, terutama pada remaja 

banyak yang menirugaya berpakaian dan bergaul orang-orang 

Barat, seperti memakai anting-anting bagi laki-laki dan lain-lain. 
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3) Budaya konsumtif 

Konsumtif berarti kebiasaan senang menghamburkan 

uangnya untukkepentingan yang kurang bermanfaat. 

4) Sarana hiburan yang melalaikan dan membuat malas 

Misalnya playstation. Dengan adanya playstation, banyak 

anakmelupakan waktu untuk belajar, membantu orang tua, dan 

beristirahat. 

5) Budaya permisif 

Permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai 

tujuan dengan sarana canggih. Misalnya: menipu dengan 

informasi lewat HP. 

6) Menurunnya ikatan rohani 

Pada era globalisasi orang banyak yang meninggalkan 

ibadah denganalasan sibuk.Orang juga banyak meninggalkan 

ajaran agama. 

Perkembangan iptek yang semakin maju dapat 

mengakibatkan hilangnya jati diri bangsa. Melalui  informasi 

yang mudah dan cepat dengan berbagai media yang 

menayangkan acara hiburan menyebabkan masyarakat lupa akan 

kebudayaannya sendiri karena menganggap kebudayaan luar 

memiliki nilai lebih padahal tidak semua budaya luar selaras 

dengan budaya bangsa sendiri. 
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d. Dampak Positif Globlasasi  

Globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan 

manfaat yang begitu besarbagi kehidupan manusia di seluruh 

dunia.Iniberarti bahwa globalisasi memberikan dampakpositif bagi 

umat manusia.Sebagai contoh,mudahnya masyarakat memperoleh 

informasimaka masyarakat memiliki wawasan yang lebihluas 

(Bestari, 2008: 80). 

Dampak positif globalisasi akan memberikan kemudahan 

untuk memperoleh informasi baik itu berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, sosial, maupun informasi lain. Keuntungan 

perkembangan globalisasi sekarang ini dapat melakukan kerjasama 

antar negara  dibidang iptek . 

6. Mind Mapping 

a. Pengertian Mind Mapping 

Mind Mapping adalah salah satu dari metode pembelajaran 

yang mengupayakan seorang peserta didik mampu menggali ide-

idekreatif dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lebih hidup, 

variatif, dan membiasakan siswa memecahkan permasalahan dengan 

cara memaksimalkan daya pikir dan kreatifitas 

Menurut Buzan (2013: 5) Mind Map adalah peta rute yang 

hebat bagi ingatan, memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran 

sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak 
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awal. Mind Map adalah cara yang mencatat kreatif, efektif, secara 

harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. Mind Map juga 

merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita 

menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja 

alami otak dilibatkan awal. Menurut Swadarma (2013: 3) Mapping 

adalah metode penulisan yang bekerja dengan menggunakan prinsip 

manajemen otak sehingga dapat membuka seluruh potensi dan 

kapasitas otak yang masih tersembunyi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa 

Mind Mapping merupakan metode yang mengembangkan ide-ide 

kreatif dilakukan dengan kegiatan berpikir secara kreatif yang 

dibantu menggunakan teknik grafis (gambar, simbol, warna), 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 

b. Kegunaan Mapping 

Menurut Swadarma (2013: 8) kegunaan Mapping adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan data yang hendak digunakan untuk berbagai 

keperluan secara sistematis. 

2) Mengembangkan dan menganalisis ide/pengetahuan seperti 

yang biasa dilakukan pada proses belajar mengajar, meeting 

workshop, atau rapat. 

3) Memudahkan untuk melihat kembali sekaligus mengulang-ulang 

ide dan gagasan. 
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4) Membuat banyak pilihan dari berbagai rute, keputusan yang 

mungkin. 

5) Mempermudah proses brainstorming karena ide dan gagasan 

yang selama ini tidak mudah direkam maka menjadi mudah 

dituangkan di atas selembar kertas, 

6) Dapat melihat gambaran besar dari suatu gagasan, sehingga 

membantu otak bekerja terhadap gagasan tersebut. 

7) Menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula rumit, 

panjang dan tak mudah dilihat dapat menjadi lebih mudah. 

8) Menyeleksi informasi berdasarkan sesuatu yang dianggap 

penting dan sesuai dengan tujuan. 

9) Membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang 

mungkin. 

10) Mempercepat dan menambah pemahaman pada saat 

pembelajaran karena dapat melihat keterkaitan antartopik yang 

satu dengan yang lainnya. 

11) Mengasah kemampuan kerja otak karena mapping penuh dengan 

unsur kreativitas. 

Mind Mapping  adalah cara termudah untuk menempatkan 

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak, 

yang merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif. Mind 

Mapping dapat memusatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Mind Mapping juga membantu siswa dalam memahami isi 

pelajaran,  sehingga siswa dapat membuat pemikiran dengan jumlah 

tak terbatas , ide, dan asosiasi pada setiap topik. Dengan demikian 

dapat mengasah kreativitas siswa dalam mengembangkan idenya. 

c. Keunggulan Mapping 

Menurut Swadarma (2013: 9) keunggulan Mind Mapping 

adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. 

2) Memaksimalkan sistem kerja otak. 

3) Saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide 

dan informasi yang dapat disajikan. 

4) Memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan. 

5) Sewaktu-waktu dapat me-recall data yang ada dengan mudah. 

6) Menarik dan mudah tertangkap mata(eye catching). 

7) Dapat melihat sejumlah besar data dengan mudah. 

Siswa diharapkan dapat aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan 

yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembanganya.Model 

pembelajaran Mind Mapping dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada anak, sehingga dapat memacu kreativitas dalam 

menyampaikan gagasan. Ditambah dengan pembelajaran yang 

menarik dapat meberikan situasi kelas yang menyenangkan. 
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d. Langkah-langkah Membuat Mind Map 

Menurut Buzan (2013: 15-16) tujuh langkah dalam membuat 

Mind Map adalah sebagai berikut: 

1) Mulailah dari bagian tengah kosong yang diisi panjangnya 

diletakkan mendatar. Karena memulai dari tengah memberi 

kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan 

untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami. 

2) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral ada. Karena sebuah 

gambar bermakna seribu kata dan membantu menggunakan 

imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat 

tetap fokus, membantu berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak. 

3) Gunakan warna. Karena otak, warna sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat Mind Map lebih hidup, menambah 

energi kepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan. 

4) Hubungkan cabang-cabang-cabang utama ke gambar pusat dan 

hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu 

dan dua, dan seterusnya. Otak senang mengaitkan dua (atau tiga, 

atau empat) hal sekaligus. Bila menghubungkan cabang-cabang, 

akan lebih mudah mengerti dan mengingat. 

5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. 

Karena garis lurus akan membosankan otak. 

6) Gunakan satu kata kunci setiap garis. Karena kata kunci tinggal 

memberi lebih banyak daya dan fleksibelitas kepada Mind Map. 
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7) Gunakan gambar, karena seperti gambar sentral, setiap gambar 

bermakna seribu makna. 

 

Gambar 2.1 Skema Mind Mapping 

B. Hasil Penelitian yang relevan 

Beberapa penelitian tentang penerapan metode Mind Mapping dalam 

pembelajaran telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya: 

1. Utari, (2013), Pengaruh Penggunaan Metode Mind Mapping Terhadap 

Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMAN 2 Ranah Pesisir. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan populasi penelitian 

adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 2 Ranah Pesisir. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh pembelajaran 

metode Mind Mapping terhadap hasil belajar biologi siswa. Populasi 

hanya terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa 59 orang. Untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan cara 

random, sehingga terpilih siswa kelas XI IPA1 sebagai kelas eksperimen 

dan siswa kelas XI IPA2 sebagai kelas kontrol. Data dari penelitian 

digunakan uji statistik. Hasil analisis homogenitas dan normalitas 
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menunjukan bahwa data terdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji 

hipotesis dapat digunakan uji kesamaan dua rata – rata atau uji –t. Nilai t 

yang diperoleh yaitu sebesar thitung (4,67) dan nilai ttabel (2,00) dengan 

derajat kebebasan 57 (α=0,05) dengan arti hipotesis yang dikemukakan 

dapat diterima. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang berarti pada penggunaan metode Mind Mapping 

terhadap hasil belajar, dengan kata lain dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa kelas XI IPA SMAN 2 Ranah Pesisir. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian bettujuan 

untuk mengungkapkan pengaruh pembelajaran metode mind mapping 

terhadap hasil belajar biologi siswa yang dilakukan secara random. Hal 

yang membedakan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya adalah jenis penelitian eksperimen dan setelah dilakukan 

penelitian oleh peneliti yaitu jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Dalam penelitian ini menunjukkan persamaan bahwa metode mind 

mapping terdapat pengaruh positif terhadap hasil belajar dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

C. Kerangka Pikir 

Mata pelajaran PKn bagi siswa pada umumnya merupakan pelajaran 

yang kurang disenangi karena kurangnya antusias siswa terhadap materi 

pelajaran tersebut. Materi yang terlalu banyak serta dengan metode hafalan 

dapat menimbulkan kebosanan pada diri siswa. Materi Pkn di SD merupakan 
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pelajaran yang menanamkan moral/sikap yang memiliki budi pekerti pada diri 

siswa. 

Kemampuan guru dalam memilih dan memilah metode yang relevan 

dengan tujuan dan materi pelajaran merupakan kunci keberhasilan dalam 

pencapaian prestasi belajar siswa. Tuntutan tersebut harus dilakukan oleh 

seorang guru, jika mentransfer ilmu khususnya PKn. Hal tersebut juga 

berjalannya tuntutan saat ini yang sangat memprihatinkan kepentingan 

pembelajaran yang akan digunakan.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut 

dengan cara guru harus dapat memilih dan menggunakan metode yang tepat 

dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Metode yang menarik dan 

menyenangkan dapat berdampak positif bagi diri siswa, sehingga siswa lebih 

tertarik dalam mengukuti pembelajaran. Metode mnd mapping merupakan 

model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran PKn, 

terutama materi pengaruh globalisasi di lingkungannya di kelas IV SD Negeri 

2 Karangkedawung. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat kerangka berfikir penelitian 

pada pembelajaran PKn materi pengaruh globalisasi di lingkungannya di 

kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung melalui metode mind mapping adalah 

sebagai berikut: 
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Masalah   Tindakan       Hasil 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian Tindakan Kelas 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Partisiapsi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung 

Kecamatan Sokaraja  pada tahun ajaran 2014/2015 pada materi pengaruh 

globalisasi di lingkungannyadapat ditingkatkan dengan menggunakan 

metode Mind Mapping. 

2. Prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung Kecamatan 

Sokaraja pada tahun ajaran 2014/2015 pada materi pengaruh globalisasi 

di lingkungannya dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode Mind 

Mapping. 
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