
9 

BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

Bab II ini, akan dibahas subbab-subbab sebagai berikut: kajian teoritis dan 

kajian empiris. 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Minat Belajar 

Faktor-faktor adalah sebuah hal (Keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam pengertian tersebut 

dapat diartikan bahwa faktor-faktor bisa mempengaruhi sebuah hal atau sesuatu 

baik pengaruh positif ataupun pengaruh yang negatif. Dalam penelitian ini faktor-

faktor yang dimaksud adalah faktor yang menyebabkan rendahnya minat siswa 

dalam hal belajar pada mata pelajaran PPKn.  

1. Pengertian Minat belajar

a. Pengertian Minat

Sebelum kita mengetahui minat belajar maka kita harus mengetahui

pengertian minat dan belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari

bahasa inggris “ interest” yang berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan

hati pada sesuatu), keinginan. Jadi dalam proses belajar siswa harus

mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang

berlangsung, karena dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk

menunjukan perhatian, aktivitasnya dan partisipasinya dalam mengikuti

belajar yang berlangsung. Pendapat Ahmadi (2009: 148) “Minat adalah

sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi,

dan emosi), yang tertuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur
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perasaan yang kuat”. Slameto (2003:180) menyatakan , “minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan”. Sedangkan Djaali (2008: 121) “minat adalah rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 

Sedangkan pendapat Crow&crow (dalam Djaali, 2008: 121) mengatakan 

bahwa “minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang 

untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri”. Dari beberapa 

pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian minat adalah 

rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu hal, tanpa ada dorongan. 

 b. Pengertian Belajar  

      Skinner (dalam Walgito, 2010: 184) memberikan definisi belajar “Learning 

is a process of progressive behavior adaptation”. 8 Sedangkan menurut 

walgito (2010: 185) “belajar merupakan perubahan perilaku yang 

mengakibatkan adanya perubahan perilaku ( change in behavior or 

performance)”. Whittaker, (dalam Djamarah, 2011:12) merumuskan 

bahwa “belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau 

diubah melalui latihan atau pengalaman”. Demikian pula  Djamarah (2011: 

13) menyatakan belajar adalah “serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasi dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, 

afektif dan psikomotor”. Demikian pula menurut Khodijah (2014; 50) 

belajar adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang memperoleh 
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dan membentuk kompetensi, ketrampilan, dan sikap yang baru melibatkan 

proses-proses mental internal yang mengakibatkan perubahan perilaku dan 

sifatnya relative permanen. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian belajar adalah perubahan dalam diri pelajarnya yang 

berupa, pengetahuan, ketrampilan dan tingkah laku akibat dari interaksi 

dengan lingkungannya. 

c. Faktor Psikologis dalam Belajar 

Pendapat Sardirman (2007:38), faktor-faktor psikologis dalam belajar 

diuraikan menjadi 6 faktor, yaitu : 

1. Motivasi, seseorang itu akan berhasil dalam belajar, kalau pada 

dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Motivasi pada hal ini 

meliputi 2 hal yaitu mengetahui apa yang akan dipelajari dan 

memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dengan berpijak 

pada kedua unsur motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang baik 

untuk belajar. Sebab tanpa motivasi maka tidak akan mengerti apa 

yang akan dipelajari dan tidak memahami mengapa hal itu perlu 

dipelajari dan kegiatan belajar mengajar akan sulit untuk berhasil. 

2. Konsentrasi, konsentrasi dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan 

perhatian pada suatu situasi belajar. Unsur motivasi dalam hal ini 

sangat membantu tumbuhnya proses pemusatan perhatian. Di dalam 

konsentrasi ini keterlibatan mental secara detail sangat diperlukan, 

sehingga tidak perhatian yang sekedarnya. 

3. Reaksi, di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik 

maupun mental, sebagai suatu wujud reaksi. Fikiran dan otot-ototnya 
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harus dapat bekerja secara harmonis, sehingga subjek belajar itu 

bertindak atau melakukannya. Belajar harus aktif, tidak sekedar apa 

adanya, menyerah pada lingkungan, tetapi semua itu harus dipandang 

sebagai tantangan yang memerlukan reaksi. Jadi orang belajar harus 

aktif, bertindak dan melakukannya dengan segala panca inderanya 

secara optimal. 

4. Organisasi, belajar dapat juga dikatakan sebagai kegiatan 

mengorganisasikan, menata atau menempatkan bagian-bagian bahan 

pelajaran ke dalam suatu kesatuan pengertian. Hal semacam inilah 

yang dapat membuat seseorang belajar akan menjadi mengerti dan 

lebih jelas, tetapi memungkinkan juga bertambah binggung. 

Perbedaan belajar yang berhasil dengan kebingungan, kemungkinan 

besar hanyalah perbedaan antara cara penerimaan dan pengatur fakta-

fakta dan ide-ide dalam fikiran siswa yang belajar. Dalam hal ini 

dibutuhkan keterampilan mental untuk mengorganisasikan stimulus 

fakta-fakta ataupun ide-ide. 

5. Pemahaman, pemahaman atau comprehension dapat diartikan 

menguasai sesuatu dengan fikiran. Karena itu maka belajar berarti 

harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan 

implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa 

siswa dapat memahami suatu situasi. Hal ini sangat penting bagi siswa 

yang belajar. Memahami maksudnya, menangkap maknanya, adalah 

tujuan akhir dari setiap belajar. Comprehension atau pemahaman, 

memiliki arti yang sangat mendasar yang meletakkan bagian-bagian 
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belajar pada proporsinya. Tanpa itu, maka skill pengetahuan dan sikap 

tidak akan bermakna. 

6. Ulangan, lupa merupakan sesuatu yang tercela dalam belajar. Tetapi 

sudah biasa, lupa adalah sifat umum manusia. Setiap orang dapat lupa. 

Penyelidikan menunjukkan, bahwa sehari sesudah para siswa 

mempelajari sesuatu bahan pelajaran atau mendengar suatu ceramah, 

mereka banyak melupakan apa yang telah mereka peroleh selama jam 

pelajaran tersebut. Begitu seterusnya, semakin lama semakin banyak 

pula yang dilupakan, walaupun mungkin tidak lupa secara 

keseluruhan. Lupa merupakan gejala psikologis yang harus diatasi. 

Sehubungan dengan kenyataan itu maka untuk mengatasi kelupaan, 

diperlukan kegiatan ulangan. Mengulang-ulang suatu pekerjaan atau 

fakta yang sudah dipelajari, kemampuan para siswa untuk 

mengingatnya akan semakin bertambah. 

2.  Hakikat Minat Belajar 

 a. Ciri-ciri Minat Belajar 

   Dalam minat belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Elizabeth Hurlock (dalam 

Susanto, 2013: 62) menyebutkan ada tujuh ciri minat belajar sebagai berikut: 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental  

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar  

3) Perkembangan minat mungkin terbatas  

4) Minat tergantung pada kesempatan belajar  

5) Minat dipengaruhi oleh budaya  

6) Minat berbobot emosional 
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7) Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang terhadap 

sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.  

Menurut Slameto (2003: 57) siswa yang berminat dalam belajar adalah 

sebagai berikut:  

1) Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus.  

2) Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya.  

3) Memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada suatu yang diminati.  

4) Lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada hal yang 

lainnya  

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.  

  Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri minat belajar 

adalah memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu secara terus menerus, memperoleh kebanggaan dan 

kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran, dan 

minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Ketika siswa ada minat dalam belajar 

maka siswa akan senantiasa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan akan 

memberikan prestasi yang baik dalam pencapaian prestasi belajar. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

 Dalam pengertian sederhana, minat adalah keinginan terhadap sesuatu tanpa 

ada paksaan. Dalam minat belajar seorang siswa memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar yang berbeda-beda, syah (2003: 132) 

membedakannya menjadi tiga macam, yaitu:  
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1) Faktor internal : Adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi dua aspek, 

yakni:  

a) aspek fisiologis 

 kondisi jasmani dan tegangan otot (tonus) yang menandai tingkat kebugaran 

tubuh siswa, hal ini dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam pembelajaran.  

b) aspek psikologis  

 aspek psikologis merupakan aspek dari dalam diri siswa yang terdiri dari, 

intelegensi, bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, motivasi siswa.  

2) Faktor Eksternal  

 Siswa Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan social 

dan faktor lingkungan nonsosial  

a) Lingkungan Sosial Lingkungan social terdiri dari sekolah, keluarga, 

masyarakat dan teman sekelas  

b) Lingkungan Nonsosial Lingkungan social terdiri dari gedung sekolah dan 

letaknya, faktor materi pelajaran, waktu belajar, keadaan rumah tempat 

tinggal, alat-alat belajar.  

3) Faktor Pendekatan Belajar : yaitu segala cara atau strategi yang digunakan 

siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi 

tertentu. 

 Dari berbagai paparan diatas, faktor-faktor pada penelitian ini lebih 

memfokuskan pada faktor penyebab yang negatif yang menyebabkan rendahnya 

minat siswa dalam belajar pada mata pelajaran PPKn, dan tadi sudah dijelaskan 

faktor apa saja yang yang ada dalam belajar, faktor-faktor yang bisa membuat 
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minat siswa bertambah dalam belajar terutama pada hal ini yaitu pada pelajaran 

PPKn. Jika minat siswa masih rendah untuk belajar pada mata pelajaran PPKn 

maka faktor-faktor dalam belajar tersebut belum di implementasikan dengan baik.   

 Ada beberapa teori yang berpendapat bahwa proses belajar itu pada 

prinsipnya bertumpu pada struktur kognitif, yakni penataan fakta, konsep serta 

prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki makna bagi 

subjek didik. Teori semacam ini boleh jadi diterima, dengan suatu alasan bahwa 

dari struktur kognitif itu dapat mempengaruhi perkembangan afeksi ataupun 

penampilan seseorang. Dari konsep ini, pada perkembangan berikut akan 

melahirkan teori belajar yang bertumpu pada konsep pembentukan super ego, 

yakni suatu proses belajar melalui suatu peniruan, proses interaksi antara pribadi 

seseorangdengan pihak lain, misalnya seorang tokoh (super ego,menyangkut 

dimensi sosial). Yang perlu ditegaskan adalah siapa pun yang menjadi figur untuk 

ditiru, bagi yang meniru akan mendapatkan pengalaman yang berguna bagi 

dirinya. Semakin banyak orang itu belajar melalui peniruan terhadap tokoh, 

semakin banyak pula prngalaman yang diperoleh. Sesuai dengan konsep super-

ego, maka pengalaman yang diperoleh subjek didik, akan banyak menyangkut 

segi moral. Hal ini sesuai dengan penegasan Brend bahwa struktur kepribadian 

individu manusia itu terdiri dari tiga komponen yang dinamakan id, ego dan super 

ego. Id lebih menekankan pemenuhan nafsu, super ego lebih bersifat sosial dan 

moral, sedangkan ego akan menjembatani antara keduanya, terutama jika 

berkembang menghadapi lingkungannya, atau dalam aktivitas belajar. Menurut 

konsep super ego, bagaimana seorang belajar itu dapat membina moralitas 

dirinya, yang mungkin melalui berinteraksi dengan pribadi-pribadi manusia yang 
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lain. Secara umum, belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi 

antara diri manusia (id-ego-super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin 

berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Dalam hal ini terkandung suatu 

maksud bahwa proses belajar interaksi itu adalah : 

1. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar. 

2. Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera yang ikut berperan 

(Sardirman, 2007:23) 

   Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa minat siswa pada hal belajar 

mempunyai muatan yang sangat penting dalam keberlangsungan proses belajar 

mengajar. Banyak hal dalam teori belajar yang harus diterapkan oleh siswa 

untuk menumbuhkan minat belajarnya terutama pada mata pelajaran PKN 

didalam penelitian ini. 

c. Motivasi Belajar 

  Minat belajar siswa bisa tumbuh perlu adanya motivasi-motivasi yang 

diberikan, terutama motivasi dari guru yang menjadi salah satu faktor yang bisa 

memotivasi siswa dikelas. Salah satu tugas guru dalam proses belajar mengajar 

adalah menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Motivasi belajar siswa adalah kecenderungan siswa untuk menemukan 

aktivitas belajar yang bermakna dan berharga sehingga mereka merasakan 

keuntungan dari aktivitas belajar tersebut. Motivasi belajar siswa dibangun dari 

karakteristik siswa serta situasi dan kondisi tertentu (Brophy dalam Wahyuni, 

2009:38). 

 Motivasi dapat mempengaruhi siswa saat mereka akan mempelajari materi 

yang baru atau pada saat mereka melakukan unjuk kerja dari keterampilan-
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keterampilan, strategi-strategi dan perilaku-perilku yang sebelumnya telah 

dipelajari, di mana semua itu mempunyai implikasi yang penting bagi sekolah. 

Selain itu, motivasi juga dapat mempengaruhi apa, kapan dan bagaimana siswa 

belajar. Siswa yang termotivasi belajar ia akan menunjukkan antusiasme terhadap 

aktivitas-aktivitas belajar, serta memberikan perhatian penuh terhadap apa yang 

diinstruksikan oleh guru, selalu melakukan evaluasi diri terhadap pemahaman 

materi-materi yang dipelajarinya, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 

dapat mencapai tujuan belajar (Printich dan Schunk dalam Wahyuni, 2009:38-39). 

 Namun tidak semua siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. 

Ada juga siswa yang tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk belajar, biasanya 

mereka menunjukkan tidak perhatian selama kegiatan belajar, tidak memiliki 

usaha yang sistematis dalam belajar, tidak melakukan monitoring terhadap 

pemahaman dan penguasaan dari materi yang telah dipelajari, serta kurang 

memiliki komitmen untuk mencapai tujuan belajar. Oleh sebab itu menurut 

(Blumenfeld dalam Wahyuni, 2009) ada tiga tugas penting untuk guru berkaitan 

dengan memotivasi siswa belajar, yaitu (1) mengajak siswa untuk secara produktif 

berpartisipasi dalam proses belajar dikelas, atau dengan kata lain guru 

menciptakan kondisi motivasi belajar, (2) merancang tujuan jangka panjang untuk 

mengembangkan kepribadian siswa yang termotivasi untuk belajar sehingga 

mereka akan mampu untuk mendidik diri mereka sepanjang hidupnya, (3) 

mengajak siswa untuk dapat memiliki kemampuan berpikir secara mendalam 

terhadap apa yang mereka pelajari. 

 Motivasi dan belajar merupakan faktor-faktor yang sama pentingnya bagi 

performansi siswa. Dengan belajar siswa dapat menguasai pengetahuan dan 
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keterampilan-keterampilan baru, sedangkan motivasi memberikan dorongan-

dorongan dan arah terhadap apa yang akan siswa pelajari (Elliot, 

Kratochwill,Cook dalam Wahyuni, 2009:40). Motivasi merupakan sebuah 

konstruk psikologi yang memberikan banyak pengaruh terhadap belajar dan 

performansi melalui empat cara, yaitu : 

1. Motivasi meningkatkan energi siswa untuk melakukan aktivitas dengan 

sungguh-sungguh, intensif dan memunculkan usaha yang keras.  

2. Motivasi memberikan arah bagi individu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Ini berarti motivasi dapat mempengaruhi pilihan-pilihan 

manusia dalam membuat dan menghasilkan apa yang membuat mereka 

rasakan sebagai bentuk kepuasan. 

3. Motivasi meningkatkan keinginan dan kesungguhan dalam melakukan 

aktivitas tertentu, serta mempengaruhi kemungkinan siswa akan memulai 

segala sesuatu berdasarkan tanggungjawab terhadap diri sendiri, dan siap 

menghadapi kesulitan. 

4. Motivasi mempengaruhi strategi belajar dan proses kognitif yang 

digunakan siswa, sehingga mereka akan memberikan perhatian terhadap 

sesuatu, mempelajari dan memraktikannya dan mencoba belajar secara 

penuh makna, juga meningkatkan kemauan untuk mancari bantuan pada 

saat siswa mengahadi kesulitan. 

Selain itu ada beberapa hal yang mendorong seseorang atau siswa untuk 

belajar, yakni: 

1. adanya sifat ingin tau dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas 
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2. adanya sifat yang kreatif pada orang yang belajar dan adanya 

keinginan untuk selalu maju 

3. adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru dan 

teman-temannya 

4. adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi 

5. adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran 

6. adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar (Arden 

N.Frandsen dalam Sardiman, 2007:46) 

  Sedangkan Maslow (dalam Sardiman, 2007:47) mengemukakan dorongan-

dorongan untuk belajar itu adalah : 

1. adanya kebutuhan fisik 

2. adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari rasa ketakutan 

3. adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan 

orang lain 

4. adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat 

5. sesuai dengan sifat seseorang untuk mengemukakan atau mengetengahkan 

diri. 

Jadi, minat belajar siswa bisa ditumbuhkan melalui motivasi-motivasi 

yang diberikan baik motivasi dari luar ataupun motivasi dari dalam. Yang 

terutama motivasi yang sangat penting salah satunya yaitu motivasi yang 

diberikan oleh guru kepada siswa pada saat proses belajar mengajar didalam kelas 

supaya siswa memiliki minat belajar yang tinggi. 
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2.1.2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

1. Konsep Dasar PPKn 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling 

pengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Dalam saling mempengaruhi 

ini peranan pendidik lebih besar, karena kedudukannya sebagai orang yang 

lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, 

pengetahuan dan keterampilan. Peranan peserta didik lebih banyak sebagai 

penerima pengaruh, sebagai pengikut, oleh karena itu disebutnya peserta 

didik atau terdidik bukan pendidik (orang yang mendidik diri sendiri). 

Pendidikan terkait dengan nilai-nilai, mendidik berarti memberikan, 

menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai pada peserta didik. Kata memberikan 

dan menanamkan nilai, lebih menempatkan peserta didik dalam posisi pasif, 

menerima, mendapatkan nilai-nilai. Kata menumbuhkan nilai memberikan 

peranan yang lebih aktif kepada peserta didik, peserta didik menumbuhkan, 

mengembangkan sendiri nilai-nilai pada dirinya, bagi dirinya, sehingga kata 

pendidik sebagai peserta didik yang aktif dan berdidik sebagai mendidik diri 

sendiri bisa saja digunakan, sebab hal itu bisa terjadi (Sukmadinata, 2009:3). 

Perbuatan mendidik diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yaitu 

tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan ini bisa menyangkut kepentingan peserta 

didik sendiri, kepentingan masyarakat dan tuntunan lapangan pekerjaan atau 

ketiga-tiganya peserta didik, masyarakat dan pekerjaan sekaligus. Proses 

pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, 
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keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan 

dan pengembangan peserta didik (Sukmadinata, 2009:4). 

Pendidikan Pancasila dan kewaeganegaraan  merupakan mata pelajaran 

yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam membentuk moral peserta 

didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah 

sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofi bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu sudah merupakan  suatu keharusan moral untuk secara konsisten 

merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofi dan 

objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara 

mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang 

secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan  

negara (Kaelan, 2016:5). 

Menurut Kaelan (2016:5), landasan kultural Pendidikan Pancasila dalam 

SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa Misi Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepribadian agar secara 

konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

2. Tujuan PPKn 

   Tujuan Pendidikan Pancasila dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti 

No.43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam 

rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang 
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diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang 

memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam 

masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan 

beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian agar secara 

konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

bermoral. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik 

yang berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang 

bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan 

untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara 

pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni serta memiliki kemampuan untuk memaknai 

peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan 

Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia 

diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan 

konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia(Kaelan,2016:6-7) 

3. Karakteristik PPKn 

 Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah : 

1. PPKn termasuk dalam proses ilmu sosial (IPS) 

2.  PPKn diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi 
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3. PPKn menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, 

penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada 

hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, 

kolusi dan nepotisme 

4. PPKn memiliki ruang lingkup meliputi aspek Persatuan dan Kesatuan 

bangsa, Norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan 

warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dn politik, Pancasila dan 

globalisasi 

5. PPKn memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata 

pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan 

pemberdayaan warga negara 

6. PPKn merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di 

sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan 

demokrasi di Indonesia 

7. PPKn mempunyai 3 pusat perhatian yaitu Civic Intellegence (kecerdasan 

dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, 

emosional maupun sosial), Civic Responsibility (kesadaran akan hak dan 

kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan Civic 

participation ( kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar 

tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai 

pemimpin hari depan) 

8. PPKn lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan 
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karakter warga negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari 

9. PPKn mengenal suatu model pembelajaran VCT (Value Clarification 

Technique/Teknik Pengungkapan Nilai), yaitu suatu teknik belajar-

mengajar yang membina sikap atau nilai moral (aspek afektif).  

 Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PPKn merupakan mata 

pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. 

Walaupun PPKn termasuk kajian ilmu sosial namun dari sasaran / tujuan 

akhir pembentukan hasil dari pelajaran ini mengharapkan agar siswa sebagai 

warga negara memiliki kepribadian yang baik, bisa menjalankan hak dan 

kewajibannya dengan penuh kessadaran karena wujud cinta atas tanah air dan 

bangsanya sendiri sehingga tujuan NKRI bisa terwujud. 

(Sumber : http://id.netlog.com, diakses tanggal 15April 2017). 

2.2 Kajian Empiris 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Zuamudin, 2006, yang berjudul : Rendahnya Minat Belajar pada Siswa Kelas 3 

SMP As-Salam Beji Kota Batu. 

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan 

dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. 

 Penelitian terdahulu mengenai minat belajar siswa telah dilakukan oleh 

(Zuamudin, 2006) mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah 

http://id.netlog.com/
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Malang sebagai tugas akhir (skripsi), yang berjudul Rendahnya Minat Belajar 

pada Siswa Kelas 3 SMP As-Salam Beji Kota Batu. Didalam penelitian ini 

ditemukan banyak faktor yang menyebabkan siswa mengalami minat belajar 

rendah baik itu faktor dari dalam diri yaitu dari siswa itu sendiri maupun faktor 

dari luar yaitu lingkungan sekolah dan keluarga. Di sekolah perlu adanya 

bimbingan belajar untuk siswa yang mengalami minat belajar rendah. Dengan 

adanya bimbingan belajar dapat mengurangi atau mengatasi masalah 

rendahnya minat belajar pada siswa. Faktor dan kondisi yang mempengaruhi 

rendahnya minat belajar sesungguhnya banyak sekali macamnya baik yang ada 

pada diri siswa sebagai pelajar, guru sebagai pengajar, misalnya : 

1. Pada siswa sebagai Pelajar dan Keluarga 

- Pengaruh teman 

- Pergaulan diluar 

- Orang tua tidak mendukung 

- Kurangnya biaya pendidikan sehingga anak harus memikirkan biaya untuk 

sekolah 

- Kurang adanya pengawasan dari orang tua terhadap prestasi pelajaran dari 

anaknya 

- Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan materi pelajaran yang dipelajari 

- Menganggap pendidikan kurang penting 

- Kesehatan yang sering terganggu 

- Kecakapan mengikuti pelajaran 

- Tidak adanya motivasi belajar 

- Kebiasaan dalam belajar 
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- Kurangnya penguasaan bahasa. 

2. Pada Guru sebagai Pengajar dan Kondisi sekolah 

- Metode mengajar 

 Yaitu cara yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan kelas pada 

umumnya atau dalam menyajikan bahan pelajaran pada khususnya. Mungkin 

metode yang digunakan dirasakan sulit oleh siswa, sehingga hasil belajar yang 

dicapai kurang optimal.  

- Bahan Materi Pelajaran Harus diterima Siswa 

Bahan pelajaran mempengaruhi hasil belajar yang dicapai, karena bahan itu ada 

yang luas di samping yang sempit, ada yang kompleks disamping ada yang 

sederhana. Oleh karena itu dalam penyajian dilakukan dengan cara berangsur-

angsur dan berturut-turut.  

- Alat media yang kurang memadahi 

Media pendidikan adalah sebagai alat-alat belajar atau alat-alat mengajar, jika 

ditinjau dan pihak guru. Metode yang tepat untuk bahan pelajaran tertentu 

dapat lebih efektif jika disertai dengan media pendidikan yang tepat pula. 

- Guru-guru yang menuntut standart kemampuan diatas kemampuan siswa 

- Perpustakaan sekolah yang kurang memadahi 

- Bimbingan dan penyuluhan yang kurang berfungsi. 

2. Mariati, 2015 

  Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Mariati, 2015) mahasiswa jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam pembelajaran PPKn 
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antara lain metode dan media yang digunakan oleh guru yang membuat siswa 

semakin senang dan bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran PPKn. 

Pemilihan metode yang dilakukan oleh guru akan sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan proses belajar mengajar didalam kelas, jika guru tepat memilih 

metode sesuai dengan materi yang akan diberikan maka siswa akan senang dn 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran dikarenakan mereka merasa mudah dalam 

memahami materi yang diberikan dan jika siswa merasa mudah maka mereka 

akan merasa senang untuk mengikuti proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Kemudian media, guru harus senantiasa mempunyai kekreatifan 

dalam pembuatan media, selain itu guru harus bisa menentukan media apa yang 

cocok untuk materi yang akan diberikan. Dengan adanya media maka siswa tidak 

akan merasa bosan karena mereka mempunyai sebuah media yang berhubungan 

langsung dengan materi yang diberikan guru yang membuat siswa merasa sangat 

mudah untuk memahaminya. Untuk media yang digunakan, guru bisa membuat 

sendiri atau bisa juga guru memberikan tugas kelompok pada siswa untuk 

membuat media  secara berkelompok. Dari sini siswa akan secara tidak langsung 

mereka mempelajari materi yang diberikan secara mandiri.  

  Selain itu, perlu adanya motivasi yang diberikan dari guru yang dimana 

guru adalah orang yang paling dekat dengan siswa pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Guru memberikan hadiah atau bonus pada siswa, yang 

diberikan oleh guru juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi minat siswa 

pada pembelajaran PPKn, siswa akan lebih semangat dengan adanya bonus atau 

hadiah yang diberikan langsung dari guru, sebagai contohnya hadiah diberikan 

buat siswa yang memiliki nilai bagus pada saat ulangan. 


