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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Mata pelajaran PPKn (pendidikan pancasila dan kewarganegaraan)

a. Hakikat mata Pelajaran PPKn

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan

untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, 

melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi 

adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga 

masyarakat (Zamroni (dalam Aji, 2014:28). Menurut Aji (2013:31) mata pelajaran 

PPKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi membina nilai, moral, dan 

norma secara utuh bulat dan berkesinambungan, tujuan PPKn adalah untuk 

membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau dan sadar akan 

hak dan kewajibannya. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran 

PPKn adalah pembelajaran yang mengajarkan akan nilai-nilai demokrasi dan juga 

mengajarkan akan moral dan norma secara utuh dan berkesinambung. Untuk 

membentuk watak warga negara yang baik, yang tahu, mau dan sadar akan hak 

dan kewajibannya. 
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b. Ruang lingkup mata pelajaran PPKn di Sekolah dasar 

Menurut Ruminiati (dalam Riris, 2016:11) “ruang lingkup PPKn secara 

umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Persatuan dan kesatuan, 2) Norma 

hu-kum dan peraturan, 3) HAM, 4) Kebutuhan warga Negara, 5) Konstitusi 

Negara, 6) Kekuasaan politik, 7) kedudukan pancasila, dan 8) Globalisasi”. Dari 

pendapat yang dikemukaan oleh Ruminiati (dalam Riris) ruang lingkup PPKn 

mencangkup 8 aspek yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya 

 

c. Standar kompetensi dan Kompetensi dasar PPKn Kelas V SD 

semester II 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah tersusun dalam 

standar isi merupakan batas minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. Dari standar kompetensi dan kompetensi dasar akan 

dijabarkan menjadi indikator. 

Tabel 2.1 SK-KD Mata Pelajaran PPKn Kelas V SD semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
3. Memahami 

kebebasan 
berorganisasi 

 

3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 
 

3.2 Menyebutkan contoh organisasi di 
lingkungan sekolah dan masyarakat 

 
3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih 

organisasi di sekolah 
 

 

 

d. Materi PPKn kelas V SD semester II memahami kebebasan 

berorganisasi 

Pada penelitian ini kajian materi yang akan dibahas adalah materi yang 

terdapat pada mata pelajaran PPKn kelas 5 bab 4 tentang memahami kebebasan 
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berorganisasi. Materi yang disampaikan dijabarkan dari SK, KD dan indikator 

yang telah dirumuskan.  

 

1) Pengertian organisasi 

Organisasi adalah sebuah perkumpulan antara 2 orang atau lebih yang 

bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan 

2) Tujuan organisasi 

Setiap bentuk organisasi mempunyai tujuan sendiri yang disepakati 

berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Tujuan ini ditentukan oleh 

anggotanya. Ada bermacam-macam jenis organisasi yang didasarkan pada bidang 

tujuannya. Jenis organisasi berdasar bidang tujuan, antara lain: organisasi 

ekonomi, organisasi sosial, organisasi seni dan budaya, organisasi olahraga, 

organisasi politik. 

3) Organisasi di sekolah  

Organisasi yang ada di sekolah berarti organisasi yang ruang lingkupnya 

ada di sekolah, macam-macam organisasi sekolah adalah pramuka, koperasi 

siswa, PMR, OSIS dan lain sebagainya.  

4) Organisasi di masyarakat 

Organisasi yang ada di masyarakat bererti organisasi yang ruang 

lingkupnya ada di masyarakat, macam-macam organisasi masyarakat adalah 

karangtaruna, PKK, RT/RW dan lain sebagainya. 

5) Unsur-unsur organisasi 

Unsur-unsur organisasi terdiri dari tujuan, anggota dan struktur irganisasi. 

Organisasi mempunyai tujuan sendiri yang disepakati berdasarkan kebutuhan dan 
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kepentingan anggotanya. Anggota organisasi adalah semua orang yang terlibat 

dalam organisasi, menjadi anggota organisasi syaratnya sangat mudah, yaitu mau 

mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi. Selain itu, juga mau melaksanakan 

hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan statusnya. Struktur organisasi 

adalahsuatu susunan atau hubungan tiap bagian untuk menjalankan kegiatan 

oprasional dalam mencapai tujuan, misalnya kepengurusan, pembagian kerjanya, 

tata tertibnya, dan kebijaksanaannya. Struktur kepengurusan masing-masing 

organisasi berbedabeda. 

 

2. Metode pembelajaran kooperatif  

a. Pengertian metode pembelajaran 

 Metode pembelajaran merupan hal yang sangat penting untuk membantu 

terwujudnya tujuan pembelajaran. Menurut Yatiningsih (2010:7) “metode 

pembelajaran adalah cara atau sebuah trik untuk melakukan pembelajaran yang 

efektif dan efisien supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan 

membuat siswa betah dalam belajar serta mendapat hasil yang sesuai dengan yang 

telah direncanakan”. Selain itu menurut Imam (2011:23) metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dari kedua pernyataan yang telah disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru 

dalam penyampaian materi dan cara tersebut bersifat sangat penting karena dapat 

mempermudah peserta didik dalam memahami bahan ajar atau keilmuan yang 

menjadi tujuan pembelajaran 
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b. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Menurut Febriyanti (2015:63) pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

metode pembelajaran kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota bekerjasama dan 

membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Sehubungan dengan 

pengertian tersebut Maya (2014:1334) mengatakan bahwa “pembelajaran 

Kooperatif merupakan metode pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa terbagi menjadi beberapa 

kelompok kecil dan saling bekerjasama untuk mengkaji dan memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru”. Dari pendapat Febriyanti dan Maya 

diketahui bahwa metode pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil agar 

dapat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

 

c. Manfaat pembelajaran kooperatif 

Manurut Nafiur (2010:2) “berbagai hasil penelitian menyimpulkan 

manfaat Cooperative  Learning tidak hanya menghasilkan prestasi akademik yang 

lebih tinggi untuk seluruh siswa namun juga meningkatkan rasa percaya diri, 

kemampuan untuk melakukan hubungan sosial serta mampu mengembangkan 

saling kepercayaan sesamanya baik secara individu maupun kelompok, dan 

kemampuan saling membantu dan bekerjasama antar teman dan pula terhindar 

dari persaiangan antar individu, dengan kata lain tidak saling mengalahkan antar 

siswa. Sependapat dengan peryataan tersebut Asmadi (2010:166) menyatakan 

bahwa belajar kooperatif secara teoritik dipandang mampu mengembangkan 
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bukan saja capaian akademik, tapi juga capaian non akademik seperti hubungan 

interpersonal dan kerja sama kelompok. Dari pendapat yang dikemukakan oleh 

Nafiur dan Asmadi manfaat dari pembelajaran kooperatif yaitu dapat memberikan 

peningkatan tidak saja dalam hal akademiknya. Tetapi dapat juga meningkatkan 

kemampuan non akademik seperti kerja sama antar kelompok, rasa percaya diri 

dan terhindar dari persaingan yang negatif antar individu. 

 

d. Tujuan pembelajaran kooperatif 

Manurut Anita (2011:13) tujuan utama dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara kelompok bersama 

teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberi 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara kelompok. selain tujuan dari 

pembelajaran kooperatif yang disampaikan oleh Anita, Sri Asih (2010:40) juga 

menyatakan bahwa pembelajaran kooopertif memiliki tiga tujuan yakni prestasi 

akademik, penerimaan keanekaragaman, dan pengembangan keterampilan. Jadi 

tujuan dari penerapan metode pembelajaran kooperatif adalah menjadikan siswa 

menyadari perbedaan dan keragaman dalam satu kelompok, siswa dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama kerena dengan terselesaikannya 

masalah maka tercapailah tujuan dari pembelajaran tersebut. 

 

e. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

Menurut Ibrahim (dalam Nunik, 2005:13) proses pembelajaran kooperatf 

menggunakan 6 langkah atau tahapan yang pelaksanaannya bervariasi tergantung 
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pada pendekatan/model yang digunakan. Enam langkah tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

Fase Tindakan guru 

Fase 1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 
Fase 2 
Menyampaikan informasi 
 
Fase 3 
Mengorganisir siswa ke-dalam 
kelompok-kelom-pok belajar.  
 
Fase 4 
Membimbing kelompok bekerja 
dan belajar 
Fase 5 
Evaluasi  
 
 
Fase 6 
Memberikan penghargaan 
 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar. 
 
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
demostrasi atau lewat bahan bacaan 
 
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok-kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien 
 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas mereka 
 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 
dipelajari atau masing-masng kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya 
 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individual dan kelompok 

  

 

Jadi dari pendapat diatas langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase yang pelaksanaannya bervariasi atau 

berbeda tergantung pada penggunaan pendekatan atau model yang dipilih. 

 

3. Sumber belajar lingkungan 

Nandang (2010:2) menyatakan sumber belajar (learning resources) adalah 

semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan 

oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi 

sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau 

mencapai kompetensi tertentu. Menurut Tanjung (2013:3)  
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optimalisasi sumber belajar sangat berpengaruh terhadap 
kemampuan peserta didik untuk mencapai sikap, pengetahuan dan 
keterampilan, sehingga guru harus sebisa mungkin dapat 
memaksimalkan sumber belajar yang digunakan dalam proses 
pembelajaran. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar 
yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lingkungan tidak 
hanya meliputi lingkungan fisik saja, tetapi juga lingkungan non 
fisik. Semua aspek lingkungan baik secara fisik maupun non fisik 
sudah tersedia di lingkungan sekolah. 

 
Jadi menurut kedua penyataan tersebut dapat diketahui bahwa kreatifitas 

dan kemampuan guru dalam pengelolahan sumber belajar sangatlah penting, 

karena sumber belajar dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu sumber belajar yang harus digunakan terlebih dahulu 

adalah lingkungan, karena merupakan sumber belajar terdekat dengan siswa. 

  

a. Macam-macam lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar 

Menurut Basuki (dalam Kiki, 2016:24) lingkungan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari lingkungan sosial dan 

lingkungan alam. Ling-kungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-

ilmu sosial dan kemanusiaan, sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk 

mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran 

peserta didik akan cinta alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan 

alam. Menurut Sudjana dan Rivai (dalam Gampang, 2011:15)  

lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 
ada 3 yaitu 1) lingkungan sosial yang berkenaan dengan interaksi 
manusia dengan kehidupan masyarakat seperti organisasi sosial, 
adat istiadat, kebiasaan dan lain sebagainya, 2) lingkungan alam 
contoh keadaan geografis, iklim, suhu, udara, hewan, tumbuhan 
dan lain sebagainya, dan 3) lingkungan buatan yaitu lingkungan 
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yang secara sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu yang 
bermanfaat untuk kehidupannya. 

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar terdiri dari lingkungan alam, lingkungan buatan 

dan lingkungan sosial. Pada penelitian ini lingkungan yang menjadi sumber 

belajar adalah lingkungan buatan yang berupa lingkungan sekolah 

1) Pengertian lingkungan sekolah 

Menurut Bafadol (dalam Ria, 2015:20) lingkungan sekolah adalah segala 

sesuatu yang dapat menciptakan suasana untuk mendukung dan menghambat 

kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar tersebut. Jadi lingkungan sekolah 

adalah suatu lingkungan yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar se-hingga dapat mendukung proses 

pembelajaran khususnya dalam memahami materi atau bahan ajar. 

2) Fungsi lingkungan sekolah 

Sekolah pada dasarnya merupakan salah satu lingkungan yang memiliki 
peranan penting dalam mengkondisikan terwujudnya peristiwa belajar mengajar. 
Fungsi lingkungan pendidikan menurut Hamalik (dalam Ria, 2015:21) 

  
yaitu 1) fungsi psikologis yaitu lingkungan dapat memberikan 
rang-sangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang 
menunjukkan tingkah laku, 2) fungsi pedagogi yaitu lingkungan 
yang memberikan pengaruh dan bersifat mendidik, misalnya 
keluarga, sekolah dan lain-lain, 3) fungsi intruk-sional yaitu suatu 
program intruksional yang menjelaskan suatu lingkungan 
pemebelajaran atau pengajaran yang dirancang secara khusus. 

 
Dari pendapat yang dikemukakan oleh Hamalik menyatakan bahwa ling-

kungan memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi psikologis, fungsi 

pedagogi dan fungsi intruksional.  
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3) Unsur-unsur lingkungan sekolah  

Menurut Ismi (2016:21) lingkungan sekolah merupakan suatu tempat yang 

didalamnya ada komponen sekolah yaitu pendidik dan peserta didik bahkan 

berbagai benda-benda mati yang bisa dijadikan sumber belajar. Jadi komponen 

atau unsur dari lingkungan sekolah adalah guru, siswa, dan berbagai benda-benda 

mati yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar misalnya ruang kelas, 

perpustakaan dan lain sebagainya. 

 

b. Manfaat sumber belajar lingkungan 

Menurut Hatim (2015:6) adapun manfaat lingkungan dijadikan sebagai 

sumber yaitu:  

a) mengatasi kebosanan dalam belajar karena mereka 
langsung berhadapan dengan objek yang sedang dipelajari, b) 
memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. c) 
siswa dapat belajar mandiri belajar di luar kelas agar tidak 
tergantung pada guru, d) kesempatan untuk menerapkan teori, 
siswa dapat menguji teori yang diperolehnya dengan mempraktikan 
langsung di lingkungannya secara nyata. e) memperluas berfikir 
siswa, f) meningkatkan prestasi belajar  Prsetasi belajar siswa akan 
dapat ditingkatkan secara optimal apabila memanfaatkan sumber 
belajar yang mendukung, termasuk lingkungan alam, sosial dan 
budaya. 
Dari pendapat diatas dikatakan bahwa memanfaatkan sumber belajar 

lingkungan dapat memberikan banyak manfaat salah satunya yaitu meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

c. Kriteria pemilihan sumber belajar 

Menurut Bintari (dalam Tri, 2016:18) “kriteria memilih sumber belajar 

seharusnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ekonomis, praktis dan 
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sederhana, mudah didapat dan fleksibel dan luwes”. Jadi memilih sumber belajar 

bukanlah hal yang mudah tetapi bagaimana guru menyesuaikan antara tujuan yang 

ingin dicapai dengan sumber belajar yang akan digunakan, selain itu ada baiknya 

jika sumber belajar bersifat ekonomis, praktis dan sederhana, dan juga fleksibel 

serta luwes. 

 

 
4. Hasil belajar PPKn 

a. Pengertian hasil belajar 

Menurut Pilemon (2014:87) hasil belajar adalah  

perubahan kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, 
efektif, psikomotor. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 
memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam 
upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 
Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan 
membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 
keseluruhan kelas maupun individu.  
 
Menurut Sudjana (dalam Syamsul, 2013:41) hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman 

belajarnya.  

Dari kedua pendapat tersebut berarti hasil belajar yaitu perubahan yang di-

miliki siswa setelah terjadinya proses pembelajaran. Dari hasil pembelajaran guru 

dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut baik secara 

klasikal atau individual. 

 
b. Pengertian hasil belajar PPKn 

Menurut Galang Eko Prasetyo (2012:108) Prestasi belajar PKn adalah 

prestasi yang di dalamnya termasuk juga pengetahuan tentang demokrasi, 
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sehingga dapat dianalogikan prestasi belajar PKkn siswa sebagai tolok ukur 

pengetahuan demokrasi siswa. Hasil pembelajaran PPKn bukan hanya dilihat dari 

aspek kognitif atau ilmu pengetahuan yang dikuasai saja, tetapi hasil 

pembelajaran PPKn juga dilihat dari perubahan sikap yang akan nampak setelah 

pembelajaran itu selesai. Menurut Aji (2014:31) “menyatakan bahwa PPKn lebih 

menekankan pada pembentukan aspek moral (afektif) tanpa meninggalkan aspek 

yang lain”. 

Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar dalam 

mata pelajaran PPKn adalah mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Hasil atau prestasi siswa yang diperolah dijadikan tolak ukur untuk 

mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan.  

 

 
c. Hasil belajar ranah kognitif 

Menurut Amr (dalam Fitri, 2015:20) “guru perlu melakukan penilaian 

pada ranah kognitif untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan siswa. 

penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes 

lisan dan penugasan”. Pendapat lain menyatakan bahwa penilaian kognitif  adalah 

penialaian yang dilakukan guru untuk mengukur pencapaian atau penguasaan 

siswa dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, 

penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, kompetensi ini 

merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh siswa melalui 

proses belajar mengajar, (Kunandar (dalam Fitri, 2015:21).  

Kata kerja oprasional yang dapat digunakan untuk penilaian 
ranah kognitif 1) pengetahuan: mengutip, menyebutkan, 
menjelaskan menggambar, membilang, mengidentifikasi, men-
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daftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, 
memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, 
menghafal, meniru, mencatat, mengulang, memproduksi, meninjau, 
memilih, menyatakan, mempelajari, mentabulasi, mem-beri kode, 
menelusuri dan menulis, 2) pemahaman: memperkirakan, 
menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, 
mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, 
mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, 
membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, 
menerangkan, mengemukakan, mempolakan, memperluas, 
menyimpulkan, meramalkan, me-rangkum, menjabarkan, 3)  
penerapan: menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, 
menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, 
menghitung, membangun, mengurutkan, membiasakan, mencegah, 
menggam-barkan, menggunakan, menilai, melatih, manggali, 
mengemukakan, meng-adaptasi, menyelidiki, mengoprasikan, 
memper-soalkan, mengkonsepkan, melaksa-nakan, meramalkan, 
memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, men-
simulasikan, memecahkan, melakukan, mentabulasi, 4) analisis: 
meng-analisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, 
mendiagnosis, menyeleksi, memerinci, menominasikan, 
mendiagramkan, mengkorelasikan, merasionalkan, menguji, 
mencerahkan, menjelajah, membagankan, menyim-pulkan, 
menemukan, menelaah, memaksimalkan, memerintahkan, 
mengedit, mengaitkan, memilih, mengukur, melatih, mentransfer, 
5) sintesis: meng-abstraksi, mengatur, menganimasi, 
mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, 
menyusun, mengarang, membangun,  menanggulangi, meng-
hubungkan, menciptakan, mengkreasikan, mengoreksi, merancang, 
merenca-nakan, mendikte, meningkatkan, memperjeles, 
memfasilitasi, membentuk, merumuskan, menggabungkan, 
memadukan, membatasi, mereparasi, menam-pilkan, menyiapkan, 
memproduksi, merangkum, merekonstruksi, 6) penilaian: 
membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, 
mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, 
memperjelas, menugaskan, me-nafsirkan, mempertahankan, 
memerinci, mengukur, merangkum, membuktikan, memvalidasi, 
mengetes, mendukung, memilih, memproyeksikan. 

 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ranah kognitif 

adalah hasil belajar yang berupa pengetahuan peserta didik yang diukur melalui 

tes tulis, tes lisan dan penugasan yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk 

mengetahui tingkat pemahaman keilmuan siswa setelah pembelajaran dengan 

melihat bagaimana penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan yang meliputi 
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ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

 
 

 
d. Hasil belajar ranah afektif 

 

Penilaian sikap atau afektif adalah penilaian terhadap prilaku peserta didik 

dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Penilaian 

disini meliputi penilaian sikap spiritual dan sosial (Diah, 2016:16) 

Menurut Kemendikbud 2015 (dalam Diah, 2016:16)  

dalam penilaian afektif penilaian lebih ditunjukkan dalam 
pembinaan prilaku, karakter peserta didik dalam pembelajaran.(1) 
Sikap spiritual meliputi: ketaatan beribadah, ketaatan berprilaku 
syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan 
toleransi beribadah (2) Sikap social meliputi: jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli 

 

 

Jadi penilaian ranah afektif adalah penilaian yang ditujukan pada 

perubahan sikap baik spiritual maupun sosial setelah adanya proses pembelajaran 

kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 

Menurut Mulyasa (2015:147) penilaian karakter atau sikap dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut 

Tabel 2.3 contoh penilaian sikap dan indikator 

Jenis karakter Indikator Prilaku 
Bertanggung jawab 1. Melaksanakan kewajiban 

2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kemam-puan 
3. Menaati tata tertib sekolah 
4. Memelihara failitas sekolah 
5. Menjaga kebersihan lingkungan 

Percaya diri  1. Pantang menyerah 
2. Berani menyatakan pendapat 
3. Berani bertanya 
4. Mengutamakan usaha sendiri dari pada ban-tuan 
5. Berpenampilan tenang 

Saling menghargai 1. Menerima perbedaan pendapat 
2. Memaklumi kekurangan orang lain 
3. Mengakui kelebihan orang lain 
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4. Dapat bekerja sama 
5. Membantu orang lain 

Bersikap santun 1. Menerima nasehat guru 
2. Menghindari permusuhan dengan teman 
3. Menjaga perasaan orang lain 
4. Menjaga ketertiban 
5. Berbicara dengan tenang 

Kompetitif  1. Berani bersaing 
2. Menunjukkan semangat berprestasi 
3. Berusaha ingin lebih maju 
4. Memiliki keinginan untuk tahu 
5. Tampil beda dan unggul 

Jujur  1. Mengemukakan apa adanya 
2. Berbicara secara terbuka 
3. Menunjukkan fakta yang sebenarnya 
4. Menghargai data 
5. Mengakui kesalahannya 

    
 

Jadi penilaian sikap adalah penialain yang berkenaan dengan tingkah laku 

siswa dalam pembelajaran yang dilakukan dengan cara observasai langsung saat 

pembelajaran atau diluar pembelajaran.   

Ranah afektif, bertujuan untuk mengukur aspek afektif yang berhubungan 

dengan pandangan/pendapat dan sikap/nilai dari siswa terhadap peristiwa atau 

fenomena tertentu. Ranah afektif mencakup lima kategori utama yaitu 

penerimaan, tanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan nilai kompleks (Mas’udi 

dan sundari (dalam majid, 2012:33). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa penilaian ranah afektif merupakan penilaian yang di laksanakan dari 

observasi guru kepada siswa tentang bagaimana tanggapan siswa, penerimaan 

siswa, pengorganisasian siswa, dan penilaian siswa secara komplek terhadap suatu 

objek yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau sikap. 

 

e. Hasil belajar ranah psikomotorik  

Menurut Fitri (2015:22) “penilaian kompetensi keterampilan adalah 

penilaian yang di dasarkan pada siswa bisa atau mampu memahami tentang 
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pelajaran yang telah diberikan guru dan guru menilai kompetensi keterampilan 

melalui penilaian yang berupa: kinerja, proyek, dan portofolio untuk mengukur 

tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran”. Jadi penilaian kompetensi 

adalah penilaian yang didasarkan pada kemampuan siswa yang dinilai guru 

melalui hasil kinerja, proyek dan portofolio yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.  

Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta 

didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain, penilaian ranah psikomotorik 

dapat diperoleh dari aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji 

dan mencipta. Menurut Trianto (2012:234)  

penilaian portofolio adalah strategi penilaian dengan cara 
mengumpulkan dan melihat hasil kerja dan tugas siswa secara 
berkelanjutan sebagai acuan bagi guru untuk melihat apakah telah 
terjadi kemajuan belajar pada diri siswa. Penilaian kinerja adalah 
merupakan bentuk penilaian yang meminta siswa untuk 
mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, 
keterampilan dan kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang 
bermakna dan melibatkan siswa sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan. Penilaian produk adalah menilai siswa dalam 1) 
bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendisain, 2) 
memilih bahan-bahan yang tepat, 3) menggunakan alat, 4) 
menunjukkan inovasi dan kreasi, 5) memilih bentuk dan gaya 
dalam karya seni. 

 
Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian ketrampilan 

merupakan penilaian yang ditujukan pada kemampuan siswa dalam  

mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki yang 

penilaiannya dapat dilakukan dengan 3 teknik yaitu penilaian portofolio, penilaian 

kinerja dan penilaian produk.  

Ranah psikomotorik, bertujuan untuk mengukur aspek yang berkaitan 

dengan gerak atau aktivitas fisik, misalnya keterampilan atau skills (Mas’ud dan 
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Sundari (Majid, 2012:33). Jadi penilaian psikomotorik adalah penilaian yang 

dilihat dari wujud nyata seatu objek yang dihasilkan oleh keterampilan siswa 

dalam pembelajaran. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian tentang meningkatkan hasil belajar siswa kelas atas dalam 

pembelajaran PPKn melalui metode kooperatif berbasis lingkungan yang telah 

dilakukan beberapa peneliti adalah sebagai berikut: Supriono pada tahun: 2004 

melakukan penelitian mengenai penerapan metode pembelajaran kooperatif model 

jigsaw dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SMP balik papan. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan melakukan pembelajaran dengan 

metode kooperatif maka antusias belajar siswa mulai terlihat dengan adanya 

pembelajaran kooperatif (kelompok) dan diskusi kelompok kecil lebih aktif 

karena materi yang dibahas sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nafiur Rofiq 

pada tahun: 2010 Pembelajaran kooperatif (coopertive learning) dalam pengajaran 

pendidikan agama. Mengenalkan metode pembelajaran kooperatif agar dapat 

mengganti pembelajaran yang menjenuhkan dan juga dapat dikatakan Metode 

pembelajaran kooperatif adalah bentuk reformasi pengajaran pendidikan agama 

islam di sekolah agar sesuai dengan perubahan zaman. 

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa secara khusus peneliti tentang 

penggunaan metode kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena 

sesuai dengan karakter usia siswa kelas atas yang gemar bermain dan bekerja 

secara kelompok, dari sekian banyak metode kooperatif dengan berbagai 

tekniknya. Dapat diambil kesimpulan bahwa motode kooperatif berbasis 
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informasi lingkungan belum perna ada yang menggunakan. Atas dasar tersebut 

pula adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian atau melakukan kajian 

dengan menfokuskan pada topik yang telah diutarakan. 

Penelitian tersebut dikatakan relevan karena sama menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sekolah yang dijadikan 

tempat penelitian berbeda, tingkat satuan pendidikan yang berbeda, dan sumber 

belajar yang berbeda, pada penelitian ini peneliti menjadikan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dengan menggunakan metode kooperatif. Atas dasar 

perbedaan tersebut maka adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian atau 

melakukan kajian dengan menfokuskan pada topik yang telah diutarakan. 
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C. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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