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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

Barang siapa menuntut ilmu karena Allah niscaya tidak lama lagi akan terlihat 

pengaruhnya pada kekhusyuannya, kezuhudannya, dan ketawadhuannya (Hasan 

Al-Bashri). 

Maka bertanyalah pada orang yang memiliki pengetahuan, jika kamu tidak 

mengetahui (QS. An Nahl : 43) 

A good teacher is like candle, it consumes itself to light the way for other 

(Mustafa Kemal Ataturk) 
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ABSTRAK 

Sarofah, Arina. 2017. Hubungan Kinerja Guru dan Sumber Belajar dengan 

Hasil Belajar PKn Kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota 

Semarang. Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. dan Dr. Drs. Ali Sunarso, M.Pd. 198. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil obervasi awal pada guru dan 

siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara dengan hasil belajar PKn yang 

belum 100% memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal dikarenakan kinerja guru 

dalam pembelajaran belum maksimal serta pemanfaatan sumber belajar untuk 

menunjang kegiatan belajar siswa. Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah 

terdapat hubungan kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil belajar PKn 

siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang. Tujuan 

penelitian ini yaitu: (1) menguji hubungan kinerja guru dengan hasil belajar PKn 

kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang, (2) menguji 

hubungan sumber belajar dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Tugu Kota Semarang, (3) menguji hubungan kinerja guru dan sumber 

belajar dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu 

Kota Semarang, (4) menguji berapa besar hubungan kinerja guru dan sumber 

belajar dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu 

Kota Semarang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Tugu Kota Semarang yang berjumlah 171 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 60 siswa atau 30% dari populasi yang diambil dengan teknik 

Proportional Random Sampling. Metode pengumpulan data menggunakan angket, 

observasi, skala psikologi, dan tes. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 

analisis deskriptif, analisis data awal/uji prasyarat analisis, dan analisis data akhir 

menggunakan uji hipotesis dan analisis regresi ganda. 

 Analisis data hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan kinerja guru dengan hasil belajar PKn dengan tingkat 

hubungan yang kuat yaitu 51,2% ditunjukkan dengan rhitung> rtabel = 0,712 > 0,254, 

(2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan sumber belajar dengan hasil 

belajar PKn dengan tingkat hubungan sedang yaitu 28,9% ditunjukkan dengan 

rhitung> rtabel = 0,548 > 0,254, (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil belajar PKn dengan tingkat 

hubungan yang kuat sebesar 52,8% yang ditunjukkan dengan rhitung> rtabel = 0,738 

> 0,254. 

 Simpulan penelitian bahwa kinerja guru dan sumber belajar terdapat 

hubungan dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Tugu Kota Semarang baik secara parsial maupun simultan. Saran 

penelitian ini adalah hendaknya guru dan sekolah dapat meningkatkan kualitas 

kinerja guru dalam pembelajaran serta peningkatan pemanfaatan sumber belajar 

sebagai sarana penunjang pembelajaran siswa. 

 

Kata Kunci: Kinerja Guru; Sumber Belajar; dan Hasil Belajar PKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Pemerintah telah menetapkan UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. Pancasila dan UUD 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun 

pendidikan Indonesia saat ini belum terlaksana secara optimal. Padahal tujuan 

pendidikan yaitu membekali peserta didik untuk menghadapi era globalisasi 

seperti saat ini. 

 Pendidikan yang diharapkan Indonesia tidak hanya pendidikan 

pengetahuan saja, namun juga pendidikan moral peserta didik. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 37 menyatakan 

bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan 

agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan 
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alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 

keterampilan/kejujuran, serta muatan lokal. Pendidikan kewarganegaraan adalah 

salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah (Depdiknas, 2007:1). 

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Winarno, 

2014:15). Selain pengertian tersebut Taniredja (2013:10) juga mengemukakan 

bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai proses yang terdiri dari semua 

pengaruh positif yang bertujuan untuk membentuk pandangan warga negara 

dalam perannya dalam masyarakat. 

 Keberhasilan dalam pembangunan bangsa serta meningkatkan sumber 

daya manusia sangat ditentukan oleh usaha bersama dalam pendidikan  yang 

dalam hal ini sasaran usaha pendidikan adalah siswa sekolah dasar yang tujuannya 

untuk menyiapkan sumber daya manusia dimasa yang akan datang untuk lebih 

meningkat. Namun tidak semua sekolah di Indonesia memenuhi standar 

pendidikan, padahal setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak untuk mencapai impian dan cita-cita yang mereka miliki dan untuk 

memajukan generasi kedepannya. Tenaga pendidik yang profesional sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan, karena adanya kinerja guru yang tidak 

profesional adalah sia-sia, itulah sebabnya selalu terdapat inovasi pendidikan 

khususnya peningkatan keprofesionalan guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. 

 Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 



3 

 

 

kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi 

tujuannya (Uzer, 2016:4). Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain 

yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan keahlian atau pekerjaan sebagai 

guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum tentu 

dapat disebut guru profesional yang harus menguasai seluk beluk pendidikan dan 

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan 

melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra jabatan (Uzer, 2016:5). 

Guru yang berkompeten dapat dilihat dari kinerja guru dalam pendidikan. 

 Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan 

pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya 

kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi 

termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo, 2014:7). Kinerja 

guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas 

maupun di luar kelas disamping mengerjakan kegiatan lainnya, seperti 

mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan 

bimbingan dan layanan kepada siswa (Rusman, 2014:50).Tidak hanya kinerja 

guru yang berperan dalam keberhasilan suatu pendidikan, ketersediaan sarana 

prasarana sekolah akan lebih menunjang dalam menciptakan pendidikan yang 

bermutu.Salah satu sarana prasarana yang dibutuhkan adalah sumber belajar. 

 Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan seseorang dalam belajarnya (Sudjana, 2013:77). Sedangkan 

menurut Dimayati dan Mudjiono (2010:36) mengemukakan bahawa media dan 
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sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah yaitu sawah, kebun bibit, kebun 

binatang,tempat wisata, museum, perpustakaan umum, surat kabar,majalah, radio, 

sanggar seni, sanggar olahraga, televisi dapat ditemukan di dekat kampus sekolah. 

Disamping itu buku pelajaran, buku bacaan, dan laboratorium sekolah juga 

semakin tersedia dengan baik. Guru berperan penting dalam memanfaatkan media 

dan sumber belajar tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa sekolah yang belum layak karena kurangnya sarana prasarana terutama 

sumber belajar, namun ada beberapa sekolah juga yang memiliki fasilitas sumber 

belajar yang lengkap sehingga dapat menunjang pembelajaran. Oleh sebab itu 

sumber belajar merupakan bagian penting terciptanya pendidikan. Sumber belajar 

dapat digunakan untuk menunjang dalam berbagai mata pelajaran salah satunya 

adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 Kinerja guru yang baik dan memiliki moral sebagai teladan bagi peserta 

didik menjadikan peneliti ingin mengetahui bahwa kinerja guru memiliki 

hubungan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganaegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang yang 

mendidik peserta didik baik dalam sikap maupun moral. Sumber belajar yang 

berupa sarana dan prasarana dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dikelas 

maupun diluar kelas dalam berbagai mata pelajaran salah satunya Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 Sumber belajar yang diperoleh dengan observasi di SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Tugu Kota Semarang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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   Tabel 1.1 Observasi Sumber Belajar 

No. Sumber belajar 

Kriteria 

Sangat 

lengkap 
Lengkap 

Kurang 

lengkap 

Tidak 

lengkap 

1 Sumber belajar di ruang 

kelas 

  v  

2 Sumber belajar berupa 

bahan pelajaran 

  v  

3 Sumber belajar berupa 

alat dan perlengkapan 

belajar 

 v   

4 Sarana dan prasarana 

sekolah 

 v   

 

 Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan data dokumentasi 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang baik yaitu dapat memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah menjadi harapan bagi guru 

dan sekolah. Berdasarkan hasil observasidan data dokumentasi beberapa sekolah 

dasar siswa kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota 

Semarang yaitu SDN Tugurejo 01, SDN Tugurejo 02, SDN Tugurejo 03, SDN 

Karanganyar 01, dan SDN Karanganyar 02, diketahui bahwa hasil belajar PKn 

siswa kelas V saat ujian tengah semester  dengan standar Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) adalah 67 adalah sebagai berikut SDN Tugurejo 01 masih 

terdapat 34,6% siswa yang mendapat hasil belajar PKn di bawah KKM, SDN 

Tugurejo 02 terdapat 71,8% siswa yang mendapat hasil belajar PKn di bawah 

KKM, SDN Tugurejo 03 terdapat 62,1% siswa yang mendapat hasil belajar PKn 

di bawah KKM, SDN Karanganyar 01 cukup bagus hanya terdapat 21,4% siswa 

yang mendapat hasil belajar PKn di bawah KKM, dan SDN Karanganyar 02 yang 

hanya sebagian yaitu 50% siswa yang mendapat hasil belajar PKn di bawah 
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KKM. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru kelas V di SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Tugu Kota Semarang diketahui bahwa 

kinerja guru dalam pembelajaran menggunakan model dan metode mengajar yang 

berbeda-beda, hal tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran dan 

karakteristik siswa. Selain itu sumber belajar yang digunakan oleh guru dan siswa 

dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Permasalahan hasil belajar mata 

pelajaran PKn tersebut selanjutnya peneliti ingin menguji hubungan kinerja guru 

dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa. 

 Kinerja guru dalam penelitian ini yaitu kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dikelas yang meliputi delapan indikator yaitu kemampuan membuka 

pelajaran, sikap guru dalam pembelajaran, penguasaan bahan belajar, kegiatan 

belajar mengajar, kemampuan menggunakan media, evaluasi pelajaran, 

kemampuan menutup pelajaran, dan kemampuan mengadakan tindak lanjut. 

 Kinerja guru memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini di dukung oleh beberapa penelitian salah satunya 

dilakukan oleh Marintan Debora Saragih (2013) dengan judul “Hubungan Antara 

Kompetensi dengan Kinerja Mengajar Guru SD Keacamatan Medang Deras 

Kabupaten Batu Bara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial memberikan pengaruh terhadap guru dalam proses belajar-

mengajar di kelas, sehingga akan berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa.  

 Penelitian juga dilakukan oleh Supriyono (2015) dengan judul Pengaruh 

Teks Bacaan dan Cetak terhadap Hasil Belajar di SMAN 1 Marga Tiga Kabupaten 
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Lampung Timur pada Kelas XII IPS Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil penelitian 

tersebut terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan media buku 

teks terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 1 Marga Tiga 

Kabupaten Lampung Timur terjadi peningkatan prestasi belajar yaitu 21.37 yaitu 

selisih 70.95 pembelajaran yang menggunakan teks – 49.58 pembelajaran yang 

belum menggunakan media buku teks. 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Havva Sebile Savasci dan Ekber Tomul 

(2013) dengan judul “The Relationship between Educatinal Resource of Scholl 

and Academic Achievement”. Hasil penelitian tersebut bahwa hubungan antara 

sumber daya pendidikan sekolah dan prestasi akademik secara keseluruhan 

memiliki hubungan dan signifikan, anatar skor SBS siswa, pelayaan guru, kualitas 

guru Turki, dan guru penunjang lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa ada hubungan antara sumber daya pendidikan dan perastasi akademik. 

 Latar belakang masalah yang telah dikemukakan perlu dikaji lebih lanjut, 

yaitu penelitiingin menguji  hubungan kinerja guru dan sumber belajar terhadap 

hasil siswa melalui penelitian dengan judul “Hubungan Kinerja Guru dan Sumber 

Belajar dengan Hasil Belajar PKn Kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu 

Kota Semarang”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti telah mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada muatan PKn kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar 

Dewantara Tugu Kota Semarang belum 100% memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

2. Siswa aktif dan ramai saat kegiatan belajar mengajar di kelas. 

3. Guru menggunakan metode ceramah, diskusi, dan lagu saat pembelajaran. 

4. Pengelolaan pembelajaran oleh guru dikategorikan baik. 

5. Ketersediaan sumber belajar di setiap sekolah dasar di Gugus Ki Hajar 

Dewantara berbeda. 

6. Pemanfaatan sumber belajar yang tersedia di sekolah kurang maksimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti membatasi permasalahan 

pada kinerja guru, sumber belajar, dan  hasilbelajar PKn siswa kelas V SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang. Peneliti ingin menguji 

hubungan kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil belajar siswa pada muatan 

PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang. 

 

 

 

 



9 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji antara lain: 

1. Apakah terdapat hubungan kinerja guru dengan hasil belajar PKn kelas V 

SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang? 

2. Apakah terdapat hubungan sumber belajar dengan hasil belajar PKn kelas V 

SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang? 

3. Apakah terdapat hubungan kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil 

belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang? 

4. Berapa besar hubungan kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil belajar 

PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Berikut merupakan penjabaran secara rinci mengenai tujuan penelitian: 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum yaitu untuk menguji hubungan kinerja guru dan sumber 

belajar dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu 

Kota Semarang. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus pada penelitian ini yaitu untuk: 

1. Menguji hubungan kinerja guru dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus 

Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang. 
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2. Menguji hubungan sumber belajar dengan hasil belajar PKn kelas V SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Seamarang. 

3. Menguji hubungan kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil belajar PKn 

kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang. 

4. Menguji berapa besar hubungan kinerja guru dan sumber belajar dengan hasil 

belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ada dua macam manfaat yaitu manfaat 

teoritisdan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki hasil yang dapat digunakan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja guru, sumber 

belajar, dan Hasil belajar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan tentang hubungan kinerja guru dan sumber 

belajar dengan hasil belajar siswa, sehingga nantinya peneliti mendapat 

pengetahuan tentang kinerja guru dan sumber belajar. 

1.6.2.2 Bagi Peneliti selanjutnya 

 Menambah pengetahuan tentang variabel kinerja guru dan sumber belajar 

sehingga dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.  
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1.6.2.3 Bagi Guru 

 Sebagai alternatif sumber belajar yang dapat digunakan guru sebagai 

media dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang baik 

serta menjadi solusi pembelajaran yang efektif dan efisien. 

1.6.2.4 Bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan sekolah tentang kualitas kinerja guru dan sumber 

belajar di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 Kajian teori merupakan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Kajian teori 

dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan teori dan teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. 

2.1.1Hakikat Belajar 

2.1.1.1Belajar dan Pembelajaran 

 Belajar menurut pandangan Skinner adalah suatu perilaku, pada saat orang 

belajar maka responnya menjadi lebih baik (Dimyati dan Mudjiono, 2010:9). 

Sedangkan menurut Gagne belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil 

belajar berupa kapabilitas, setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai (Dimyati dan Mudjiono, 2010:10). Menurut Gagne 

belajar terdiri dari tiga komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi 

internal, dan hasil belajar. Gagne berpendapat bahwa dalam belajar terdiri dari 

tiga tahap yang meliputi sembilan fase. Tahapan tersebut meliputi persiapan untuk 

belajar, pemerolehan dan unjuk perbuatan (performansi), dan alih belajar. Pada 

tahap persiapan dilakukan tidakan mengarahkan perhatian, pengharapan, dan 

mendapatkan kembali informasi. Pada tahap pengharapan digunakan untuk 

persepsi selektif, sendi semantik, pembangkitan kembali dan respon. Tahap alih 

belajar meliputi pengisyaratan untuk membangkitkan dan pemberlakuan secara 
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umum. Adanya tahap dan fase belajar tersebut mempermudah guru untuk 

melakukan pembelajaran. 

 Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab 

individu melakukan terus-menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut 

mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi denganlingkungan maka fungsi 

intelek semakin berkembang (Dimyati dan Mudjiono, 2010:13). Proses belajar 

akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan sendiri aturannya termasuk konsep, teori dan definisi 

(Uno, 2011:139). Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

setiap orang dan belajar itu mencangkup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang (Rifa’I dan Ani, 2012:66). Selanjutnya menurut Nana 

Sudjana (2008:28) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan dalam diri seseorang. Perubahan sebagi hasil 

dari proses belajar dapat ditunjukkan dalamberbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 

kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain 

aspek yang ada pada individu. 

 Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan 

(Slameto, 2013:2). Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar 

tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan 

belajar. Kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dibelajarkan dengan 
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bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang 

sasaran belajar, penguatan, evaluasi dan keberhasilan belajar, menyebabkan siswa 

akan semakin sadar akan kemampuan dirinya. Hal ini akan memperkuat keinginan 

untuk semakin mandiri (Dimayati dan Mudjiono, 2010:22).Selain defnisi tersebut 

belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan 

mengandakan perubahan didalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah 

laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan (Dalyono, 2009:49). 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan perilaku yang mencangkup segala sesuatu yang 

dikerjakan. Belajar dikerjakan atas dasar kesadaran yang dilandasi tujuan untuk 

mencapai suatu hasil yang maksimal.Belajar adalah suatu perbuatan yang 

disadari.Belajar yang tidak disadari, namanya bukan belajar.Indikator bahwa 

perilaku belajar dilakukan atas dasar kesadaran adalah bahwa setiap kegiatan 

belajar diarahkan dan dilandasi oleh tujuan yang ingin dicapai. 

 

2.1.1.2 Teori Belajar 

1. Teori Gestalt 

Gestalt mempunyai sesuatu yang melebihi jumlah unsur-unusurnya 

(Slameto, 2013:9). Gestalt timbul lebih dahulu daripada bagian-bagiannya. Jadi 

dalam belajar yang penting adalah adanya penyesuaian pertama yaitu 

memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi 

mengerti atau memperoleh insight. Sifat-sifat belajar dengan insight adalah : (1) 
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insight tergantung dari kemampuan dasar; (2) insight tergantung dari pengalaman 

masa lampau yang relevan; (3) insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur 

sedemikian rupa, sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati; (4) insight 

adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit; (5) belajar dengan 

insight dapat diulangi; (6) insight sekali didapat dapat digunakan untuk 

menghadapi situasi-situasi yang baru . 

Prinsip belajar menurut teori Gestalt 

1) Belajar berdasarkan keseluruhan 

2) Belajar adalah suatu proses perkembangan 

3) Siswa sebagai organisme keseluruhan 

4) Terjadi transfer 

5) Belajar adalah reorganisasi pengalaman 

6) Belajar harus dengan insight 

7) Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan 

tujuan siswa 

8) Belajar berlangsung terus menerus 

2. Teori belajar menurut J. Bruner 

Bruner belajar tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk 

mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

belajar lebih banyak dan mudah (Slameto, 2013: 11). Dalam proses belajar Bruner 

mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan 

yang dinamakan “discovery learning environment” yaitu lingkungan dimana 
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siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan baru yang belum dikenal atau 

pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Tahap belajar menurut 

Bruner dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 1) enaktif 2) ikonik 3) simbolik. 

3. Teori belajar dari Piaget 

Pendapat Piaget (Slameto, 2013:12) mengenai perkembangan proses 

belajar pada anak adalah sebagai berikut. 

1) Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. 

Mereka bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, mereka mempunyai cara 

yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk mengkhayati dunia 

sekitarnya. Maka memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar. 

2) Perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu 

urutan yang sama bagi semua anak. 

3) Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu 

urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap 

yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak. 

4) Perkembangan mental anak dipengaruhioleh empat faktor, yaitu kemasakan, 

pengalaman, interaksi sosial, dan equilibration (proses dari ketiga faktor 

tersebut bersama-sama untuk membangun dan memperbaiki struktur mental). 

5) Ada tiga tahap perkembangan, yaitu: 1) berpikir secara intuitif ± 4 tahun; 2) 

beroperasi secara konkret  ± 7 tahun; 3) beroperasi secara formal ±11 tahun 

Dalam perkembangan intelektual terjadi proses yang sederhana seperti 

melihat, menyentuh, menyebut nama benda dan sebagainya, dan adaptasi yaitu 
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suatu rangkaian perubahan yang terjadi pada tiap individu sebagai hasil interaksi 

dengan dunia sekitarnya. 

4. Teori dari R. Gagne 

Gagne (Slameto, 2013: 13) memberikan dua definisi, yaitu: 

1) Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari 

instruksi. 

The domains of learning (segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia) 

menurut Gagne dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut. 

1) Keterampilan motoris, dibutuhkan dalam koordinasi dari berbagai gerakan 

badan. 

2) Informasi verbal, diperlukan untuk menjelaskan sesuatu dengan berbicara, 

menulis, menggambar, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mengatakan 

sesuatu ini perlu intelegensi. 

3) Kemampuan intelektual, kemampuan intelektual dibutuhkan dalam 

mengadakan interaksi dengan dunia luar dengan menggunakan simbol-simbol. 

4) Strategi kognitif, ini merupakan organisasi keterampilan internal yang 

diperlukan untuk belajar mengingat dan berpikir. 

5) Sikappenting dalam proses belajar, tanpa keampuan ini belajar tak akan 

berhasil dengan baik. 
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5. Purposeful Learning 

Purposefull learning adalah belajar yang dilakukan dengan sadar untuk 

mencapai tujuan dan yang dilakuakan siswa sendiri tanpa perintah atau bimbingan 

orang lain dan dilakukan siswa dengan bimbingan orang lain di dalam situasi 

belajar-mengajar di sekolah 

 

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

 Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli 

yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan. Dari berbagai 

prinsip belajar tersebutbeberapa prinsip yang berlaku umum dapat dipakai sebagai 

usaha dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya 

belajarnya maupun guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya. Dimyati dan 

Mudjiono (2010:42) mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip belajar yaitu 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. 

1. Perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa 

apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannnya. Sedangkan motivasi 

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 

2. Keaktifan. Dalam setiap proses belajar siswa selalu menamakkan keaktifan. 

Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang 

mudah kita amati sampai keadaan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik 

dapat berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-

keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis menggunakan khasanah 
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penegtahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil 

percobaan.  

3. Keterlibatan langsung/berpengalaman. Menurut Edgar Dale belajar yang 

paling baik adalah belajar melalui pengalaman. Dalam belajar melalui 

pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi ia 

harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab 

terhadap hasilnya. 

4. Pengulangan. Prinsip pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa dan 

membentuk respon yang benar dan membentuk kebiasaan. Dalam belajar 

perlu adanya pengulangan dan latihan. 

5. Tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa 

bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak 

mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk 

mempelajarinya.  

6. Balikan dan penguatan. Siswa akan lebih bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 

7. Perbedaan individual. Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada 

dua orang yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan 

lainnya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar 

siswa.  
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Prinsip-prinsip belajar juga dikemukakan oleh Dalyono (2009:51). Dalyono 

mengemukakan lima prinsip dalam belajar yaitu kematangan jasmani dan rohani, 

memiliki kesiapan, memahami tujuan, memiliki kesungguhan, ulangan dan 

latihan. 

1. Kematangan Jasmani dan Rohani 

  Salah satu prinsip utama belajar adalah harus mencapai kematangan 

jasmani dan rohani sesuai dengantingkatan yang dipelajarinya. Kematangan 

jasmani yaitu telah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya 

telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Kematangan rohani 

artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan 

kegiatan belajar, misalnya kemampuan berpikir, ingatan, fantasi dan 

sebagainya. 

2. Memiliki kesiapan 

  Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki 

kesiapan yakni dengan kemampuan yang cukup baik fisik, mental maupun 

perlengkapan belajar. Kemampuan fisik berarti memiliki tenaga yang cukup 

dan kesehatan yang baik, sedangkan kesiapan mental memiliki minat dan 

motivasi yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. 

3. Memahami tujuan 

  Setiap orang yangbelajar harus memahami apa tujuannya, kemana arah 

tujuan itu dan manfaat bagi dirinya. Prinsip ini sangat penting dimiliki oleh 

orang belajar agar proses yang dilakukannya cepat selesai dan berhasil. 

Dengan mengetahui tujuan belajar akan dapat mengadakan persiapan yang 
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diperlukan, baik fisik maupun mental, sehingga proses belajar yang dilakukan 

dapat belajar dengan lancar dan berhasil dengan memuaskan. 

4. Memiliki kesungguhan 

  Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan melaksanakannya. 

Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

Belajar dengan sugguh-sungguh serat tekun akan memperoleh hasil yang 

maksimal dan penggunaan waktu yang lebih efektif. 

5. Ulangan dan Latihan 

  Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap kedalam otak, 

sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Mengulang pelajaran 

adalah salah satu cara untuk membantu berfungsinya ingatan. 

Simpulkan dari prinsip-prinsip belajar bahwa ada delapan prinsip belajar yaitu 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/pengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan serta perbedaan individual. Selain 

itu juga belajar harus memenuhi prinsip kematangan jasmani dan rohani, memiliki 

kesiapan, memahami tujuan, memiliki kesungguhan, dan ulangan. Prinsip-prinsip 

belajar ini juga dilakukan siswa pada saat pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan.Selain prinsip-prinsip belajar hal yang perlu 

diperhatiakan adalah tipe-tipe belajar pada siswa. 

 

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang memengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 
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adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.  

Ada tiga faktor intern, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. 

1. Faktor Jasmaniah 

1) Faktor kesehatan 

 Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya/ 

bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Keadaan seseorang 

berpengaruh terhadap belajarnya.Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah 

ataupunada gangguan-gangguan/ kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta 

tubuhnya.Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 

kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketetuan-

ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan 

ibadah. 

2) Cacat tubuh 

 Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, 

tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain.Keadaan cacat 

tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. 

Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar kepada lembaga pendidikan khusus atau 
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diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 

2. Faktor psikologis 

 Terdapattujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar, diantaranya adalah: intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan kelelahan. 

1) Intelegensi 

Untuk memberikan perhatian tentang intelegensi, J. P Chaplin merumuskan 

sebagai: 

(1) The ability to meet and adapt to novel situations quickly and effectively 

(2) The ability to utilize abstract concepts effectively 

(3) The ability to graps relationships and to learn quickly 

Jadi intelegensi adalah kecakapan yang terdiri atas tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

 Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi 

yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Walaupun 

begitu siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi belum pasti berhasil 

dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 

kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan intelegensi 

adalah salah satu faktor yang lain. Jika faktor lain bersifat menghambat/ 
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berpengaruh negatif terhadap belajar, akhirnya siswa gagal dalam belajarnya. 

Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang normal dapat berhasil dengan 

baik dalam belajar, jika ia belajar dengan baik, artinya belajar dengan menerapkan 

metode belajar yang efisien dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya 

(faktor jasmaniah, psikologi, keluarga, sekolah, masyarakat) memberi pengaruh 

yang positif. Jika siswa memiliki intelegensi yang rendah, ia perlu mendapat 

pendidikan di lembaga pendidikan khusus. 

2) Perhatian 

 Perhatian menurut Gazali (Slameto, 2013: 56) adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu obyek. Untuk dapat 

menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 

siswa, maka timbul kebosanan, sehingga ia tidak suka lagi belajar. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian 

dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

3) Minat 

 Higard (Slameto, 2013: 57) memberi rumusan tentang minat adalah sebagi 

berikut: “Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy activity or 

content”Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, 

karena perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan perasaan 
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senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan. 

 Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Jika terdapat siswa yang 

kurang berminat terhadap belajar, dapat diusakan agar ia mempunyai minat yang 

lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi 

kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya dengan 

bahan pelajaran yang dipelajari itu. 

4) Bakat 

 Bakat atau aptitude menurut Hilgard (Slameto, 2013: 57) adalah: “the 

capacity to learn”. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar. Bakat 

mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya akan lebih baik karena ia senang belajar dan 

pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya. 

5) Motivasi 

 James Drever (Slameto, 2013: 58) memberikan pengertian tentang 

motivasi sebagai berikut: “motive is an effective-conative faktor which operates in 

determining the direction of an individual’s behavior to wards an end or goal, 

consciously apprehended or unconsioustly”. Motivasi erat sekali hubungannya 

dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa 

yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik dan memusatkan 
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perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan untuk 

menunjang belajar. Motif-motif tersebut dapat ditanamkan kepada diri siswa 

dengan cara memberikan latihan yang kadang dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan. 

 Reber (Muhibbin, 2013: 134) pengertian dasar motivasi adalah keadaan 

internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk 

berbuat sesustu. Motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara 

terarah. 

6) Kematangan 

 Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, dimana 

alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapn baru. Kematangan belum 

berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu 

diperlukan latihan dan pelajaran. Anak yang sudah siap belum dapat 

melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap /matang. Jadi kemajuan baru untuk memilki kecakapan itu 

tergantung dari kematangan dan belajar. 

7) Kesiapan 

 Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever (Slameto, 2013: 59) 

adalah “preparedness to respond or react”. Kesiapan adalah kesediaan unutuk 

memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan 

juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, 
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karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 

3. Faktor Kelelahan 

 Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelah jasmani dan 

kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Ini terjadi karena adanya 

kekacauan substansi sisa pembakaran dalam tubuh, sehingga darah kurang lancer 

pada bagian tertentu.Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus memikirkan masalah yang dianggap 

berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa variasi, dan 

mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan 

perhatiannya. 

 Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi 

3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

1. Faktor keluarga 

 Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keuarga berupa cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, susasana rumah tangga, dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor sekolah 

 Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 
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pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar 

dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat 

 Pengaruh dari masyarakat terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi belajar diantaranya adalah kegiatan 

siswa dalam masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang mempengruhi 

belajar bahwa faktor belajar digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan 

ekstern. Faktor intern yaitu berasal dari dalam individu yang sedang belajar 

sedangkan faktor ekstern merupakan faktor dari luar individu. Faktor intern terdiri 

dari faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor 

ekstern yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan pada aspek faktor sekolah. Pada faktor sekolah 

meliputi fasilitas sekolah, tenaga pendidikan, administrasi sekolah, dan kinerja 

guru. 

 

2.1.2 Kinerja Guru  

2.1.2.1 Tugas Guru  

 Menurut Uzer Usman (2016:6) mengemukakan bahwa guru memiliki 

banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk 

pengabdian. Tugas guru tersebut meliputi tugas dalam bidang profesi, tugas 

kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. 
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1. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada 

siswa.  

2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan 

dirinya sebagai orang tua kedua .Ia harus mampu menarik sampai 

sehingga ia menjadi idola bagi para siswanya. Pelajaran apapun yang 

diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. 

3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan bahwa masyarakat 

menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormatdi lingkungannya 

karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh 

pengetahuan. Hal ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa 

menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 

Sedangkan menurut Rusman (2014:58) mengemukakan berbagai peran guru 

antara lain: 

1. Guru melakukan diagnosis terhadap perilaku awal peserta didik 

Guru pada dasarnya harus membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

peserta didik dalam proses pembelajaran, untuk itu guru dituntut untuk 

mengenal lebih dekat kepribadian peserta didik. Dengan mengetahui kondisi 

dan kepribadian peserta didik, diharapkan akan mempermudah dalam 

pemberian materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat 

peserta didik.  
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2. Guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Guru diharapkan melakukan persiapan dengan baik untuk proses 

pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan, misalnya  karena tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang 

baik, maka peluang untuk tidak terarah kemungkinan terjadi, bahkan 

kecendurang untuk melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas bisa 

saja dilakukan.  

3. Guru melaksanakan proses pembelajaran 

Terdapat delapan hal yang menjadi perhatian guru menyangkut dengan peran 

ini: 

1) Mengatur waktu berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran 

yang meliputi pengaturan alokasi waktu seperti kegiatan awal ±20%, 

materi pokok ±80%, dan kegiatan penutup ±20%. 

2) Memberikan dorongan kepada peserta didik agar tumbuh dan semangat 

untuk belajar, sehingga minat belajar tumbuh kondusif dalam diri peserta 

didik.  

3) Melaksanakan diskusi dalam kelas. 

4) Mengamati peserta didik dalam berbagai kegiatan yang bersifat formal di 

ruang kelas maupun di dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

5) Memberikan informasi lisan maupun tertulis dengan bahasa sederhana dan 

mudah dimengerti peserta didik. 
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6) Memberikan sebuah permasalahan untuk dicari solusi alternatifnya, 

sehingga peserta didik dapat menggunakan daya pikir dan daya nalar 

secara maksimal. 

7) Mengajukan pertanyaan dan memberikan respon terhadap pertanyaan yang 

diajukan peserta didik. 

8) Menggunakan alat peraga, seperti: OHP, proyektor, TV, dan sebagainya 

yang dapat dirancang sendiri. 

4. Guru sebagai pelaksana administrasi sekolah 

Guru selain berperan dalam mendidik peserta didik guru juga harus dapat 

mengurusi administrasi dari peserta didik. Usman (dalam Rusman 2014:61) 

mengungkapkan bahwa peran guru sebagai administrator antara lain sebagai 

berikut: 

1) Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. 

2) Wakil masyarakat yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi 

anggota suatu masyarakat. 

3) Orang yang ahli dalam suatu mata pelajaran. 

4) Penegak disiplin. 

5) Pelaksana administrasi pendidikan. 

6) Pemimpin generasi muda, karena ditangan gurulah nasib suatu generasi 

dimasa mendatang. 

7) Penyampai informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kemajuan 

dunia.  
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5. Guru sebagai komunikator 

Peran guru dalam kegiatan ini menyangkut proses pemnyampaian informasi 

baik kepada dirinya sendiri, kepada peserta didik, kepada atasan, kepada orang 

tua murid, serta kepada masyarakat pada umumnya.Komunikasi pada diri 

sendiri menyangkut upaya introspeksi diri agar setiap langkah dan gerakannya 

tidak menyalahi kode etik guru, baik sebagai pendidik maupun sebagai 

pengajar. Komunikasi kepada peserta didik merupakan penyampaian guru 

pada saat proses belajar mengajar, di mana penyampaian yang baik akan 

menghasilkan proses belajar yang optimal.  

6. Guru mampu mengembangkan keterampilan diri 

Guru dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan pribadinya dengan 

terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya dapat 

membawa dan mengarahkan peserta didik pada masa di mana peserta didik 

akan menjalani kehidupan.  

7. Guru dapat mengembangkan potensi anak 

Potensi peserta didik hendaknya harus digali oleh seorang guru, berikut 

terdapat 4 peran guru untukmengembangkan potensi peserta didik. 

1) Guru sebagai demonstrator 

 Guru hendaknya menguasai dan mengembangkan bahan atau materi 

pembelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik. Selain itu guru harus 

dapat menyampaikan fakta-fakta yang aktual dan menarik kepada peserta 

didik, sehingga penyerapan materi pelajaran lebih optimal. 
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2) Guru sebagai pengelola kelas 

 Tujuan umum mengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan 

fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan pembelajaran agar mencapai hasil 

yang maksimal. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, 

menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar, 

serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan.  

3) Guru sebagai mediator dan fasilitator 

 Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup untuk media pendidikan. Hal ini dikarenakan media 

pendidikan merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Selain itu, guru hendaknya dapat 

mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, 

mengembangkan gaya interaksi pribadi, serta menambah hubungan positif 

dengan peserta didik.Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu 

mengusahakan sumber belajar yang dapat menunjang pencapaian tujuan 

dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, 

majalah, ataupun surat kabar.  

4) Guru sebagai evaluator 

 Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan sudah tercapai atau tidak, apakah materi yang diajarkan sudah 

dikuasai peserta didik atau belum, dan apakah metode yang digunakan 

sudah tepat atau belum.  
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 Tugas dan peran guru sangatlah berperan dalam pendidikan. Terdapat tiga 

tugas guru yaitu tugas guru dibidang profesi, kemanusian, dan masyarakat. 

Sedangkan peran  guru terbagi menjadi tujuh peran yaitu guru mendiagnosis awal 

peserta didik, guru membuat RPP, guru melaksanakan proses, guru sebagai 

administrasi, guru sebagai komunikator, guru mengembangkan potensi diri, dan 

guru mengembangkan potensi anak.   

 

2.1.2.2 Pengertian Kinerja Guru 

 Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan 

pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya 

kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi 

termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo, 2014:7). Kinerja 

menurut Depdiknas diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Rusman (2014:50) kinerja 

merupakan suatu wujud perilaku atau organisasi dengan orientasi.  Sedangkan 

kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam 

kelas maupun di luar kelas disamping mengerjakan kegiatan lainnya, seperti 

mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan 

bimbingan dan layanan kepada siswa. 

 Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa dalam hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu (Uzer, 2016:4). 
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Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, 

melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.  

 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab XI tentang pendidik dan tenaga 

kependidikan Pasal 39 huruf (b) menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi.  

 Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 

kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi 

tujuannya. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan 

keahliankhusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain 

yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan keahlian atau pekerjaan sebagai 

guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum tentu 

dapat disebut guru profesional yang harus menguasai seluk beluk pendidikan dan 

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan 

melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra jabatan (Uzer, 2016:5). 

 Simpulan kinerja guru adalah hasil kerja atau pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas disamping 

mengerjakan kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi sekolah dan 

administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan kepada siswa.  
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2.1.2.3 Kode Etik Guru Indonesia 

 Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa dan Negara serta kemanusiaan pada 

umumnya guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang 

Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk 

menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar berikut (Satori, 

2008:1.25). 

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan 

melakukan bimbingan dan pembinaan. 

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang 

berhasilnya proses belajar-mengajar. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengang orang tua murid dan masyarakat 

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama 

terhadap pendidikan. 

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan 

mutu dan martabat profesinya. 

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan 

kesetiakawanan sosial. 
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8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organsasi 

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 

9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

pendidikan. 

 

4.1.2.4 Kompetensi Guru 

  Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kompetensi adalah 

kemampuan besikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan 

dan pengetahuan , sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik (Djumiran, 

2008:3-4). Dengan kata lain kompetensi itu merupakan unjuk kerja (ability to do) 

yang dilatarbelakangi oleh penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal 

ini mengandung arti bahwa kualitas unjuk kerja itu ditentukan oleh penguasaan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semakin tinggi kualitas penguasaan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan semakin tinggi juga kualitas unjuk kerjanya 

dan sebaliknya.  

 Menurut Satori (2008:2.2) mengemukakan bahwa kompetensi berasal dari 

bahasa Inggris competency yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. 

Seseorang dinyatakan kompeten dibidang tertentu jika menguasai kecakapan 

bekerja pada satu bidang tertentu. Sedangkan menurut Nana Syaodih (Satori, 

2008:2.2) kompetensi adalah performan yang mengarah kepada  pencapaian 

tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan. 

 Sedangkan menurut Rusman (2014:70) kompetensi merupakan perilaku 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyatakan sesuai dengan kondisi yang 
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dipersyaratkan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.  

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 10 

Ayat 1 menyebutkan bahwa kompetensi guru dikelompokkan menjadi 4 

kelompok, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional (Djumiran, 2008:3-12). 

1. Kompetensi Pedagogik 

   Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kemampuan pedagogik tersebut adalah menata 

ruang kelas, menciptakan iklim belajar yang kondusif, memotivasi siswa 

agar bergairah belajar, memberi penguatan verbal maupun non verbal, 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa, tanggap terhadap 

gangguan kelas, dan menyegarkan kelas jika kelas mulai lelah. 

   Berkaitan dengan kompetensi kompetensi pedagogik, seorang guru 

dituntut untuk memiliki keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar 

mengajar merupakan bentu-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan 

khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk 

melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional.  

Menurut Rusman (2014:80), terdapat sembilan keterampilan dasar mengajar, 

yaitu: 
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1) Keterampilan membuka pelajaran 

  Kegiatan membuka pelajaran adalah sebuah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk menciptakan pra kondisi 

bagi peserta didik agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang 

akan dipelajari, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar.Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan 

yang sangat penting dilakukan guru, karena dengan permulaan baik akan 

mempengaruhi arah kegiatan belajar selanjutnya. 

2) Keterampilan bertanya 

  Kegiatan bertanya merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 

memunculkan aktualisasi diri peserta didik. Menurut John I Bolla                 

(dalam Rusman 2014:82), setiap pertanyaan dalam proses pembelajaran, 

baik berupa kalimat tanya atau perintah yang menuntut respon peserta didik 

perlu dilakukan, tujuannya agar peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. 

3) Keterampilan memberi penguatan 

  Pemberian penguatan sangat diperlukan, karena secara psikologis 

individu membutuhkan penghargaan atas segala usaha yang telah 

dilakukannya. Pemberian penguatan dapat dilakukan dalam bentuk verbal 

maupun non verbal. Penguatan secara verbal adalah penguatan yang 

diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus, bagus, pintar, hebat, 

dan tepat sekali. Sedangkan penguatan secara non verbal adalah penguatan 

yang dilakukan dengan gerak, isyarat, sentuhan, elusan, dan pendekatan. 
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4) Keterampilan mengadakan variasi 

  Peserta didik ada yang memiliki kecenderungan auditif (senang 

mendengarkan), visual (senang melihat), dan kecenderungan kinestik 

(senang melakukan). Oleh sebab itu seorang guru harus memiliki 

kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya 

dengan menggunakan multisumber, multimedia, multimetode, multistrategi, 

dan multimodel. 

5) Keterampilan menjelaskan 

  Keterampilan menjelaskan ini guru dituntut untuk dapat menjelaskan 

materi pelajaran kepada peserta didik secara profesional. Pemberian 

penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dari kegiatan guru.  

Prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan, antara lain: adanya 

keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, relevan antara penjelasan dengan 

materi dan karakteristik peserta didik, ada unsur kebermaknaan dan dinamis, 

serta penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan 

penutup. 

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

  Diskusi kelompok kecil, peserta didik berdiskusi dalam kelompok-

kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi 

informasi, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan.Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

peserta didik secara kelompok. Maka dari itu keterampilan guru harus dilatih 
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dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk 

melayani peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok 

kecil. 

7) Keterampilan mengelola kelas 

  Menurut Uzer Usman (dalam Rusman 2014:90), pengelolaan kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses pembelajaran. 

8) Keterampilan pembelajaran perseorangan 

  Keterampilan ini, guru dituntut untuk melakukan pembelajaran secara 

klasikal, namun terdapat sentuhan secara individual. Dalam hal ini guru 

dapat melakukan variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran 

dalam rangka memberikan sentuhan kebutuhan individual. Komponen-

komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran 

perseorangan adalah: keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, serta keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

9) Keterampilan menutup pelajaran 

  Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, serta tingkat 
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keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.Komponen dalam kegiatan 

menutup pelajaran menurut Usman  (dalam Rusman 2014:92) yaitu 

meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran, serta melakukan evaluasi. 

2. Kompetensi Kepribadian 

  Kompetensi kepribadian adalah kemampuankepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladanbagi peserta didik. 

Sub-sub kemampuan dalam kompetensi kepribadian yaitu beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami tujaun pendidikan dan 

pembelajaran, memahami diri (mengetahui kelebihan dan kekurangan 

dirinya), mengembangkan diri, menunjukkan keteladanan kepada peserta 

didik, dan menunjukkan sikap demokratis, toleran, tenggang rasa, jujur, adil, 

tanggung jawab, disiplin, santun, bijaksana, dan kreatif. Penerapan disiplin 

yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak, 

dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut untuk mampu 

mengajarkan pada peserta didik tentang kedisiplinan diri, belajar membaca, 

mencintai buku, menghargai waktu, mematuhi aturan, serta belajar 

bagaimana harus berbuat. Semua hal tersebut akan berhasil apabila guru 

juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

3. Kompetensi Sosial 

  Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 

danberinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orang tua, dan masyarakat sekitar. Sub-sub kemampuan dalam kompetensi 
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sosial yaitu luwes bergaul dengan siswa, sejawat,dan masyarakat, bersikap 

ramah, akrab, dan hangat terhadap siswa, bersikap simpatik dan empatik, 

dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. 

4. Kompetensi Profesional  

  Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional guru meliputi 

mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani, menguasai 

bidang ilmu sumber bahan ajaran lima mata pelajaran di SD baik dari segi 

subtansi dan metodologi bidang ilmu maupun pengemasan bidang ilmu 

menjadi bahan ajar dalam kurikulum SD, menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik mencangkup perancangan program pembelajaran dan 

implementasi program pembelajaran. 

  Menurut Rusman (2014:70), kompetensi guru merupakan kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung 

jawab dan layak. Sedangkan guru profesional adalah guru yang secara 

spesifik memiliki pekerjaan dan didasari oleh keahlian keguruan dengan 

pemahaman yang mendalam terhadap landasan kependidikan dan secara 

akademik memiliki pengetahuan teori-teori kependidikan serta memiliki 

keterampilan untuk dapat mengimplementasikan teori kependidikan 

tersebut. 

  Klasifikasi keterampilan tugas profesional guru menurut                 

Rusman (2014:71) antara lain:  
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1) Keterampilan merencanakan pembelajaran 

  Merencanakan pembelajaran tugas guru yang perlu diperhatikan 

meliputi: kemampuan dalam memahami tujuan pembelajaran, 

melakukan analisis pembelajaran, mengenali perilaku peserta didik, 

merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan butir-butir tes, 

mengembangkan materi pelajaran, mengembangkan media dan metode 

pembelajaran, menerapkan sumber-sumber pembelajaran, 

mengkoordinasikan segala faktor pendukung pembelajaran, 

mengembangkan dan melakukan penilaian awal terhadap rencana 

pembelajaran, merevisi pembelajaran, serta melakukan penilaian akhir 

terhadap rencana pembelajaran.  

2) Keterampilan melaksanakan pembelajaran  

  Terdapat tiga tugas pokok dalam melaksanakan pembelajaran, 

yaitu membuka pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan menutup 

pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru dituntut untuk 

memiliki keterampilan, pengetahuan maupun kemampuan. 

  Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru meliputi kemampuan 

membuka pembelajaran, kemampuan menjelaskan, memberi ide, 

memotivasi peserta didik, mendemonstrasikan, mendefinisikan, 

membandingkan, memberikan pertanyaan, mendorong peserta didik 

untuk beripikir, memberikan penguatan, serta menggunakan metode, 

media, dan sumber belajar yang bervariasi. 
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3) Keterampilan menilai pembelajaran 

  Tugas guru dalam menilai pembelajaran adalah melakukan 

penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah 

dikembangkan pada waktu merencanakan pembelajaran, melakukan 

modifikasi dan penskoran, memberikan masukan dan tindak lanjut 

perbaikan proses, serta memberikan pembelajaran remedial. 

 Keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penilaian 

pembelajaran yaitu harus memahami metodologi penilaian 

pembelajaran, antara lain: teknik dan alat penilaian, kriteria penilaian 

yang baik, bentuk dan jenis tes, penskoran, statistik yang berhubungan 

dengan penilaian, serta program pelaksanaan remedial dan pengayaan. 

 

2.1.2.5 Indikator Kinerja Guru     

 Kinerja guru dalam penelitian ini memfokuskan pada kinerja guru dalam 

kegiatan pembelajaran didalam kelas. Kinerja guru tersebut meliputi delapan 

indikator yaitu kemampuan membuka pelajaran, sikap guru dalam pembelajaran, 

penguasaan bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, kemampuan 

menggunakan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemampuan menutup 

pelajaran, dan tindak lanjut. 

Tabel2.1 Indikator Kinerja Guru 

No Kinerja Guru Indikator Kinerja Guru 

1 Kemampuan 

Membuka Pelajaran 

 

- Menarik perhatian siswa 

- Memberikan motivasi awal 

- Memberikan apersepsi (kaitan 

materi yang sebelumnya dengan 

materi yang disampaikan) 
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- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang diberikan 

2 Sikap guru dalam 

proses pembelajaran 

 

- Kejelasan artikulasi suara 

- Variasi gerakan badan tidak 

mengganggu perhatian siswa 

- Antusiasme dalam penampilan 

- Mobilitas posisi mengajar 

3 Penguasaan bahan 

belajar (materi 

pelajaran) 

 

- Bahan belajar yang disajikan sesuai 

direncanakan dalam RPP 

- Kejelasan dalam menjelaskan bahan 

belajar (materi) 

- Kejelasan dalam memberikan 

contoh 

- Memiliki wawasan luas dalam 

menyampaikan bahan belajar 

4 Kegiatan belajar 

mengajar 

 

- Kesesuaian metode dengan bahan 

belajar yang disampaikan 

- Penyajian bahan belajaran sesuai 

dengan tujuan dan indikator yang 

telah ditetapkan 

- Memiliki keterampilan dalam 

menanggapi dan merspon 

pertanyaan siswa 

- Ketepatan dalam penggunaan 

alokasi waktu yang disediakan 

5 Kemampuan 

memggunakan media 

pembelajaran 

 

- Memperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaan media 

- Ketepatan/kesesuaian penggunaan 

media dengan materi yang 

disampaikan 

- Memiliki keterampilan dalam 

penggunaan media pembelajaran 

- Membantu meningkatkan perhatian 

siswa dalam kegiatan pembelajaran 

6 Evaluasi 

pembelajaran 

 

- Penilaian relevan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan 

- Menggunakan bentuk dan jenis 

ragam penilaian 

- Penilaian yang diberikan sesuai 

dengan RPP 

- Penilaian dilakukan oleh guru 

bersama dengan siswa 

7 Kemampuan 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

 

- Meninjau kembali materi yang telah 

diberikan 

- Memberi kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan 
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- Memberikan kesimpulan kegiatan 

pembelajaran 

- Menanyakan antusiasme siswa pada 

saat pembelajaran 

8 Tindak lanjut 

 

- Memberikan tugas kepada siswa 

baik secara individu maupun 

kelompok 

- Memberikan pengayaan kepada 

siswa 

- Menginformasikan materi/bahan 

belajar yang akan dipelajari 

berikutnya 

- Memberikan motivasi untuk selalu 

terus belajar 

       (Rusman, 2014:99) 

 

2.1.3 Sumber Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Sumber Belajar 

 Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah misalnya buku-buku atau 

bahan-bahan tercetak lainnya (Sudjana, 2013:76). Pengertian sumber belajar 

tersebut sama sempitnya bila diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang 

dapat menyajikan pesan secara auditif mapupun visual saja, misalnya OHP, slides, 

video, film, dan perangkat keras lainnya. Pengertian luar di berikan oleh Edgar 

Dale yang menyatakan bahwa pengalaman itu sumber belajar. Sumber belajar 

dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas maknanya, seluas hidup itu sendiri, 

karena segalasesuatu yang dialami dianggap sebagai sumber belajar sepanjang hal 

itu membawa pengalaman yang menyebabkan belajar (Sudjana, 2013:77). 

Sebagaimana  yang telah diuraikan, sumber belajar adalah segala daya yang dapat 

dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya 

(Sudjana, 2013:77). Pengertian lain mengenai sumber belajar juga dikemukakan 
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oleh Rohani (2010:185) yang menyebutkan bahwa sumber belajar adalahguru dan 

bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik buku-buku bacaan dan 

semacamnya. Sumber belajar dapat dipergunakan untuk kepentingan 

proses/aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, di luar 

peserta didik (lingkungan) yang melengkapi dari diri mereka pada saat pengajaran 

berlangsung. 

 Arif S. Sadiman (dalam Rohani, 2010:186) berpendapat bahwa segala 

macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang 

memungkinkan/memudahkan terjadinya prosesbelajar disebut sebagai sumber 

belajar. Dengan peranan sumber belajar memungkinkan individu berubah dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil 

menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik 

dan  tidak baik, mana yang terpuji dan yang tidak terpuji, dan seterusnya. 

 Media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah. Sawah, kebun 

bibit, kebun binatang, tempat wisata, museum, perpustakaan,umum, surat kabar, 

majalah, radio, sanggar seni, sanggar olah raga, televisi dapat ditemukan di dekat 

kampus sekolah. Disamping itu buku pelajaran, buku bacaan dan laboratorium 

sekolah juga tersedia dengan semakin baik. Guru berperan penting dalam 

memanfaatkan media dan sumber belajar tersebut (Dimayati dan Mudjiono, 

2010:36).   

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang sumber belajar dapat 

disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan bagi seseorang untuk belajar. 
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2.1.3.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

 Membuat klasifikasi sumber belajar tidaklah mudah. Hal itu disebabkan 

oleh sulitnya membuat batas tegas dan pasti tentang perbedaan atau ciri-ciri yang 

terdapat pada sumber-sumber belajar. Misalnya kegiatan diskusi dapat 

diklasifikasikan kedalam klasifikasi sumber belajar yang dimanfaatkan, sebab 

kegiatan diskusi yang spontan dalam kegiatan pengajaran bisa menjadi tanpa 

rancangan (Sudjana, 2013:77). 

 Peran utama sumber belajar adalah membawa dan menyalurkan stimulasi 

dan informasi kepada siswa. Dengan demikian maka untuk mempermudah 

klasifikasi sumber belajar itu kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

seperti “apa”, “siapa”, “dimana”, dan “bagaimana” pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya. 

1. Apa jenisinformasi yang akan disajikan itu? 

2. Siapa yang melaksanakan penyajian informasi itu? 

3. Bagaimana cara menyajikannya? 

4. Dimana informasi disajikan? 

 Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian dapat disusun 

klasifikasi sumber belajar sebagai berikut. 

1.Pesan, berita, informasi 

2.Manusia , materi pembelajaran 

3.Alat 

4.Teknik, metode,prosedur di tempat yang diatur 
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 Klasifikasi lainyang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber belajar tercetak: buku,majalah, brosur, koran, poster, denah, 

ensiklopedi, kamus, blooket, dan lain-lain . 

2. Sumber belajar noncetak: film, slides, video, model, audiocassette, 

transparasi, realia, objek, dan lain-lain.  

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan belajar, 

carrel, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. 

4. Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, 

simulasi, permainan, dan lain-lain. 

5. Sumber belajar berupa lingkungan masyarakat: taman, terminal, pasar, 

toko, pabrik, museum, dan lain-lain. 

 Klasifikasi sumber belajar juga di kemukakan oleh AECT (Association of 

Education Communication Technology) yaitu menjadi enam kalsifikasi sebgai 

berikut. 

1. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam 

kelompok pesan adalah semua bidang studi atau bahan pengajaran yang 

diajarkan kepada peserta didik. 

2. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru, tutor, 

peserta didik, dan sebagainya. 
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3. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya 

sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti 

transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku dan 

sebagainya. 

4. Device (alat), yakni suatu (perangkat keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead 

proyector, slide, video tape/recorder, pesawat radio/TV, dan sebaginya. 

5. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan 

pesan. Misalnya pengajaran berprogram/modul, simulasi, demonstrasi, 

tanya jawab, CBSA, dan sebagainya. 

6. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, 

perpustakaan, laoratorium, taman, lapangan dan sebagainya. Juga 

lingkungan nonfisik misalnya suasana belajar itu sendiri, tenang, ramai, 

lelah, dan sebagainya. 

Klasifikasi sumber belajar dapat disimpulkan bahwa dalam memanfaatkan 

sumber belajar untuk sarana dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan 

klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar harus disesuaikan dengan materi yang 

akan disampaikan guru serta sumber belajar diharapkan dapat mempermudah 

siswa dalam menggali pengetahuan lebih dalam tentang materi yang disampaikan 
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oleh guru. Selain itu dalam memanfaatkan sumber belajar, guru juga perlu 

memperhatikan komponen dan faktor sumber belajar. 

 

2.1.3.3 Komponen dan Faktor Sumber Belajar 

 Sumber belajar dipandang sebagai suatu sistem karena merupakan suatu 

kesatuan yang ada didalamnya terdapat komponen-komponen dan faktor-faktor 

yang saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Yang 

dimaksud dengan komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang selalu ada 

di dalam sumber belajar itu, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang 

sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah 

(Sudjana, 2013:81). 

 Sudjana dan Rivai menyebutkan komponen-komponen sumber belajar 

sebagai berikut: 

1. Tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu 

mempunyai tujuan/misi yang akan dicapai, baik secara eksplisit atau implisit. 

Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk-bentuk sumber belajar itu 

sendiri. 

2. Bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. Wujud sumber belajar 

secara fisik satu sama lain berbeda-beda, maka penggunaan dan 

pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, 

pembiayaan, dan sebagainya. 

3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu 

membawa pesan yang dapat dimanfaatkan atau dipelajari oleh para 
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pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi penting. Oleh karena itu 

para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana isi pesan 

disimak. 

4. Tingkat kesulitan dan komplektifitas sumber belajar. Tingkat kompleksifitas 

penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber 

belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna menentukan 

apakah sumber belajar itu masih dapat dipergunakan, mengingat waktu dan 

biaya terbatas. 

 Berbagai faktor yang mempengaruhi sumber belajar perlu diketahui untuk 

memahami karakteristiknya agar pemanfaatannya dalam kegiatan pengajaran 

dapat optimal (Sudjana, 2013:83). Faktor tersebut antaralain: 

1. Perkembangan Teknologi 

  Perkembangan teknologi yang sangat cepat dewasa ini sangat 

berpengaruh terhadap sumber belajar yang dipergunakan. Pada masa lampau 

jenis sumber belajar yang dirancang banyak dipergunakan dalam proses 

belajar mengajar, tapi sekarang justru sumber belajar yang dirancang lebih 

banyak dimanfaatkan. 

2. Nilai budaya setempat 

  Sering ditemukan bahan yang diperlukan sebagai sumber belajar 

dipengaruhi oleh faktor budaya setempat, antara nilai-nilai budaya yang 

dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Faktor tersebut terutama 

berpengaruh pada jenis sumber belajar yang tidak dirancang. 
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3. Keadaan ekonomi pada umumnya 

  Sumber belajar juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, baik secara 

makro mapupun mikro. Keadaan ekonomi tersebut mempengaruhi sumber 

belajar dalam hal upaya pengadaannya, jenis dan macamnya, serta upaya 

menyebarkan kepada pemakai. 

4. Keadaan pemakai 

  Pemakai sumber belajar jelas memegang peranan penting karena 

pemakailah yang memanfaatkannya sehingga perlu diketahui. Keadaan dan 

sifat pemakai akan turut mempengaruhi sumber belajar yang dimanfaatkan 

misalnya, berupa banyak jumlah pemakai sumber belajar, bagaimana motivasi 

pemakai, apa tujuan memanfaatkan sumber belajar itu. 

 Berdasarkan penjelasan tentang komponen dan faktor sumber belajar dapat 

ditarik kesimpulan bahwa komponen sumber belajar terdiri dari tujuan, misi, 

fungsi sumber belajar, keadaan fisik sumber belajar, pesan yang dibawa oleh 

sumber belajar, tingkat kesulitan dan komplektifitas sumber belajar. Sedangkan 

faktor sumber belajar yaitu perkembangan teknologi, nilai budaya setempat, 

keadaan ekonomi, dan keadaan pemakai.  

 

2.1.3.4 Memilih Sumber Belajar 

 Memilih sumber belajar harus didasarkan pada kriteria tertentu yang 

secara umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kedua kriteria pemilihan sumber belajar 
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tersebut berlaku baik untuk sumber belajar yang dirancang maupun bagi sumber 

belajar yang dimanfaatkan (Sudjana, 2013:84). 

1. Kriteria Umum 

 Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam pemilihan berbagai sumber 

belajar (Sudjana, 2013:83), misalnya: 

1) Ekonomis dalam pengertian murah. Ekonomis tidak berarti harganya harus 

rendah. Bisa saja dana pengadaan sumber belajar itu cukup tinggi, tetapi 

pemanfaatannya dalam jangka panjang terhitung murah.  

2) Praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan serta pengadaan 

sampingan yang sulit dan langka. Dan kata sederhana maksudnya tidak 

memerlukan pelayanan yang menggunakan keterampilan khusus dan rumit. 

Semakin praktis dan sederhana sumber belajar itu, semakin perlu 

diprioritaskan untuk dipilih dan digunakan. 

3) Mudah diperoleh dalam arti sumber belajar itu dekat, tidak perlu diadakan 

atau dibeli di toko dan pabrik. Sumber belajar juga dapat dicari di lingkungan 

sekitar. 

4) Bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

intraksionaldan tidak dipengaruhi oleh faktor luar.  

5) Komponen-komponen sesuai dengan tujuan, merupakan kriteria penting. 

Sering terjadi suatu sumber belajar mempunyai tujuan yang sesuai, pesan yang 

dibawa juga cocok, tetapi keadaan fisik tidak terjangkau karena diluar 

kemampuan disebabkan oleh biaya tinggi dan banyak memakan waktu. 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rohani (2010:190) bahwa sebelum guru 

mengambil keputusan terhadap sumber belajar guru perlu mempertimbangkan 

segi-segi sebagai berikut. 

1) Ekonomis atau biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber 

belajar. 

2) Teknisi (tenaga), yaitu guru atau pihak lain yang mengoperasikan suatu alat 

tertentu yang dijadikan sumber belajar. Adakah teknisi khusus pembantu atau 

guru-guru itu sendiri. 

3) Bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah dijangkau mudah dilaksanakan, 

dan tidak sulit/langka. 

4) Bersifat fleksibel, yaitu sesuatu yang dimanfaatkan sumber belajar tidak 

bersifat kaku/paten, tetapi harus mudah dikembangkan, dapat dimanfaatkan 

untuk mencapai tujun pengajaran, dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

5) Relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran 

lainnya. 

6) Dapat membantu efisien dan kemudian mencapai tujuan pengajaran. 

7) Memiliki nilai positif bagi proses/aktivitas pengajaran khususnya peserta 

didik. 

8) Sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang/sedang 

dilaksanakan. 
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2. Kriteria Berdasarkan Tujuan 

 Beberapa kriteria memilih sumber belajarberdasarkan tujuan antara lain: 

1) Sumber belajar guna memotivasi, terutama untuk siswa yang lebih rendah 

tingkatannya, dimaksudkan untuk memotivasi mereka terhadap mata pelajaran 

yang diberikan. Dengan memanfaatkan darmawisata, gambar-gambar yang 

menarik, cerita yang baik dari guru akan dapat merangsang para siswa dalam 

mempelajari suatu program pelajaran. Pemanfaatan sumber belajar tersebut 

bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang 

pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya.  

2) Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu untuk mendukung kegiatan 

belajar mengajar. Kriteria ini paling umum dipakai oleh para guru dengan 

maksud untuk memperluas bahan pelajaran, melengkapi berbagai kekurangan 

bahan, sebagai kerangkamengajar yang sistematis. 

3) Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, 

dianalisis, dicatat, secara teliti dan sebagainya. Jenis sumber belajar ini 

diperoleh seacara langsung dari masyarakat atau lingkungan. Sumber belajar 

yang dirancang dapat membantunya melalui rekaman audio maupun video. 

4) Sumber belajar untuk memecahkan masalah 

5) Sumber belajar untuk presentasi. Ini hampir sama dengan yang dipergunakan 

dalam kegiatan instruksional. Disini lebih ditekankan sumber sebagai alat, 

metode, atau strategi penyampaian pesan.  

 Simpulan dari pendapat para ahli tentang kriteria memilih sumber belajar 

yaitu dalam memilih sumber belajar diharapkan memperhatikan manfaat sumber 
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belajar, kemudahan dalam memperoleh sumber belajar, dan tujuan penggunaan 

sumber belajar. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan sumber belajar untuk 

tujuan pengajaran dan belajar mengajar. Selain dapat memilih sumber belajar, 

guru juga diharapkann dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal agar 

hasil belajar siswa menjadi maksimal pula. 

 

2.1.3.5 Memanfaatkan Sumber Belajar 

 Menurut Sudjana dan Rivai terdapat beberapa persyaratan yang perlu 

diketahui oleh para pendidik/guru dalam memanfaatkan sumber belajar, antara 

lain: 

1. Tujuan istruksional hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih sumber 

belajar yang sahih. 

2. Pokok-pokok bahasan yang dapat menjelaskan analisis isi pelajaranyang 

disajikan kepada siswa. Hal itu perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta 

pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan melalui sumber-

sumber belajar dapat memperjelas dan memperkaya isi bahan. 

3. Pemilihan strategi, metode pengajaran yang sesuai dengan sumber belajar. 

Strategi sangat erat kaitannya dengan sumber belajar, bahkansesungguhnya 

strategi itu termasuk ke dalam salah satu jenis sumber belajar. 

4. Sumber-sumber belajar yang dirancang berupa media instruksional dan bahan 

tertulis yang tidak dirancang. 
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5. Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan disampaikan 

pada siswa. Waktu yang diperlukan untuk menguasai materi tersebut akan 

memengaruhi sumber belajar. 

6. Evaluasi, yakni bntuk evaluasi yang akan digunakan.  

Memanfaatkan sumber belajar sangat diperlukan bagi guru dalam proses 

pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan instruksional kegiatan belajar. 

Agar tujuan instruksional pembelajaran tercapai dengan baik oleh siswa maka 

guru perlu mengupayakan berbagai cara salah satunya menggunakan model 

pembelajaran yang tepat, memanfaatkan sumber belajar, membuat keadaan kelas 

menjadi nyaman untuk belajar, dan mengadakan evaluasi pembelajaran.  

 

2.1.3.6 Indikator Sumber Belajar 

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam belajarnya. Sumber belajar dalam penelitian ini meliputi enam 

indikator yaitu pesan, manusia, bahan pengajaran, alat dan perlengkapan, teknik, 

dan lingkungan.  

Tabel 2.2 Indikator Sumber Belajar 

No.  Indikator Deskriptor 

1 Pesan  Materi pembelajaran yang disampaikan 

jelas. 

Dapat mengungkapkan pendapat saat 

diskusi. 

Menambah pengetahuan dengan membaca 

buku. 

2 Manusia  Guru sebagai sumber belajar bagi siswa 

dalam memahami materi Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Teman sebaya sebagai sumber belajar 
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dalam kelompok. 

Narasumber seperti orang tua, kakak, 

dokter, dan lain-lain. 

3 Bahan Pengajaran Media buku pelajaran yang mengandung 

pesan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Internet sebagai sumber belajar. 

Koran atau majalah. 

4 Alat dan 

Perlengkapan belajar 

Peralatan atau perlengkapan belajar yang 

dapat mendukung pembelajaran 

Komputer sebagai media dalam belajar. 

Alat tulis. 

5 Teknik (aktivitas) Prosedur yang disiapkan dalam 

mempergunakan bahan pengajaran seperti 

metode yang digunakan pada pembelajaran 

Diskusi tanya jawab dalam pembelajaran. 

Mengerjakan soal latihan. 

6 Lingkungan  Situasi sekitar yang dapat mendukung 

pembelajaran sehingga materi 

pembelajaran (pesan) tersampaikan dengan 

baik kepada siswa 

Ruang kelas bersih. 

Lingkungan diluar kelas. 

        (Sudjana, 2013:79) 

 

2.1.4 Hasil Belajar  

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Apabila peserta 

didik mempelajari tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

merupakan penguasaan konsep (Rifa’I dan Ani, 2012:69). Senada dengan 

pandangan tersebut Sudjana (2008:49) mengemukakan bahwa hasil belajar 

nampak dalam perubahan tingkah laku yang secara teknik dirumuskan dalam 
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sebuah pernyataan verbal melalui tujuan pengajaran (tujuan instruksional). 

Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah 

belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), 

dan ranah psikomotorik (psycomotoric domain).Tingkatan taksonomi Blomm C1 

mengingat yang terdiri dari mengenli dan mengingat, C2 memahami yang terdiri 

dari menafsirkan, memberi contoh, meringkas, menarik inferensi, 

membandingkan, dan menjelasakan, C3 mengaplikasikan yang terdiri dari 

menjalankan dan mengimplementasikan, C4 menganalisis yang terdiri dari 

menguraikan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat, C5 mengevaluasi 

yang terdiri dari memeriksa dan mengritik, dan C6 mencipta terdiri dari 

merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Pengertian tentang hasil belajar 

juga dikemukakan oleh Purwanto (2014:46) bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas 

sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu 

didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat 

perubahan dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

 

2.1.4.2 Tipe Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.  
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 Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi (Purwanto, 2014:50). Proses belajar yang melibatkan kognisi 

meliputi kegiatan sejak dari peneriamaan stimulus eksternal oleh sensori, 

penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga penggalian 

kembali informasiketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ranah kognitif 

berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran 

intelektual. Berikut adalah kategori ranah kognitif yaitu: 

1. Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan ini meliputi 

pengingatan kembali tentang rentangan materi yang luas, mulai dari fakta 

spesifik sampai teori yang kompleks. Pengetahuan mencerminkan tingkat 

hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif. Selain itu Sudjana (2008: 50) 

mengemukakan bahwa cakupan dalam pengetahuan hafalan termasuk pula 

pengetahuan yang sifatnya faktual, disamping pengetahuan yang mengenai 

hal-hal yang perlu diingat kembali seperti hafalan, peristilahan, pasal, hukum, 

bab, ayat, rumus, dan lain-lain. 

2. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memproleh makna dari materi 

peserta didikan. Hal ini ditunjukkan oleh penerjemahan materipeserta didikan, 

dan melalui mengestimasikan kecenderungan masa depan. Hasil belajar ini 

berada pada satu tahap diatas pengingatan materi sederhana dan 

mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah. 

3. Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didikan 

yang telah dipelajaridi dalam situasi baru dan kongkrit. Hal ini mencangkup 
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penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-prinsip, dalil, dan 

teori. Hasil belajar dibidang ini memerlukan tingkat pemahaman yang lebih 

tinggidaripada tingkat pemahaman sebelumnya. Tingkah laku operasional 

untuk merumuskan tujuan instruksional yaitu menghitung, memecahkan, 

mendemonstrasikan, mengungkapkan, menjalankan, menggunakan, 

menghubungkan, mengerjakan, mengubah, menunjukkan proses, 

memodifikasi, mengurutkan, dan lain-lain (Sudjana, 2008:51). 

4. Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini mencangkup 

identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antar bagian, dan mengenali 

prinsip-prinsip pengorganisasian. Hasil belajar ini mencerminkan tingkat 

intelektual lebih tinggi daripada pemahaman dan penerapan, karena 

memerlukan pemahaman isi dan bentuk struktural materi peserta didikanyang 

telah dipelajari. 

5. Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru. Hal ini mencangkup produksi 

komunikasi yang unik, perencanaan operasional, dan seperangkat hubungan 

yang abstrak. Hasil belajar dibidang ini menekankan perilaku kreatif dengan 

penekanan dasar pada pembentukan struktur atau pola-pola baru. 

6. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi 

peserta didikan untuk tujuan tertentu. Keputusan itu didasarkan pada kriteria 

tertentu. Kriteria itu dapat berupa kriteria internal, kriteria eksternal, dan 

peserta didik dapat menetapkankriteria sendiri. Hasil belajar dibidang ini 
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adalah paling tinggi dalam hirarki kognitif karena berisi unsur-unsur seluruh 

kategori tersebut dan ditambah dengan keputusan tentang nilai yang 

didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan secara jelas. 

 Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarki yang bertentangan dari keinginan untuk 

menerima sampai dengan pembentukan pola hidup (Rifa’I dan Ani, 2012:71). 

Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti 

atensi/perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru 

dan teman sekelas, dan kebiasaan belajar(Sudjana, 2008:53). Berikut kategori 

dalam ranah afektif. 

1. Penerimaan (receiving) atau menaruh perhatian adalah kesediaan menerima 

rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang 

kepadanya (Purwanto, 2014:52). Penerimaan mengacu pada keinginan peserta 

didik untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, 

buku teks, musik, dan sebagainya). Hasil belajar ini berentangan dari 

kesadaran sederhana tentang adanya sesuatu sampai pada perhatian selektif 

yang menjadi bagian milik individu peserta didik. 

2. Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri peserta didik. Pada 

tingkat ini peserta tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu tetapi juga 

mereaksinya dengan berbagai cara. Hasil belajar dibidang ini adalah 

penekanan pada kemahiran merespon, keinginan merespon, dan kepuasan 

dalam merespon.  



65 

 

 

3. Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri peserta didik. Penilaian didasarkan 

pada internalisasi seperangkat nilai tertentu, namun menunjukkan nilai-nilai 

yang diungkapkan di dalamperilaku yang ditampakkan peserta didik. Hasil 

belajar dibidang ini di kaitkan dengan perilaku yang konsisten dan cukup 

stabil di dalam membuat nilai yang dapat dikenali secara jelas. 

4. Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya 

untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku (Purwanto, 2014:50). 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai menciptakan 

sistem nilai yang konsisten secara internal. Hasil belajar ini berkaitan dengan 

konseptualisasi nilai atau pengorganisasian sistem nilai. 

5. Pembentukan pola hidup mengacu pada individu peserta didik memiliki 

sistem nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidupnya. 

Hasil belajar tingkat ini mencakup berbagai aktivitas yang luas, namun 

penekanan dasarnya adalah pada kekhasan perilaku peserta didik. 

 Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Berikut 

kategori pada ranah psikomotorik (Rifa’I dan Ani, 2012:73). 

1. Persepsi berkaitan dengan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk 

yang memadu kegiatan motorik. Kategori ini berentangan dari rangsangan 

penginderaan, melalui memberi petunjuk pemilihan, sampai penerjemahan. 
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2. Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori ini 

mencangkup kesiapan mental dan kesiapan jasmani. 

3. Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan kompleks yaitu meliputi peniruan, dan mencoba-coba. 

Kecukupan kinerja ditentukan oleh pendidik atau oleh seperangkat kriteria 

yang sesuai. 

4. Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan 

sangat meyakinkan dan mahir. Hasil belajar pada tingkat ini berkaitan dengan 

keterampilan kinerja dari berbagai tipe, namun pola-pola gerakannya kurang 

kompleks. 

5. Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran kinerja dari tindakan motorik 

yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. Kecakapan ditunjukkan 

melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan yang memerlukan enegi minimum. 

Kategori ini mencangkup pemecahan hal-hal yang tidak menentu dan kinerja 

otomatis. 

6. Penyesuaian berkaitan dengan ketermpilan yang dikembangkan sangat baik 

sehingga individu partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai 

dengan persyaratan baru ketika menemui masalah baru. 

7. Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu .hasil 

belajar pada tingkat ini menekankan aktivitas yang didasarkan pada 

keterampilan yang  benar-benar telah dikembangkan. 
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 Berdasarkan pendapat para ahli tentang hasil belajar dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik.terdapat tiga ranah 

dalam hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif yang peneliti lakukan yaitu hasil 

belajar tes formatif.Ranah afektif peneliti memfokuskan pada sikap religius, jujur, 

percaya diri, dan kerja sama. Ranah psikomotorik siswa membuat struktur 

organisasi kelas. 

 Tes formatif diselenggarakan secara periodik sepanjang rentang proses 

pembelajaran, materi tesyang dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran tiap pokok 

bahasan atau sub pokok materi (Poerwanti, 2008:4-8). Hasilnya untuk 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik dan untuk mengetahui keberhasilan 

proses pembelajaran. Tingkat keberhasilan dinyatakan dengan skor dan nilai. 

Tabel 2.3Pedoman Kualifikasi Hasil Belajar 

Hasil belajar Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

80 keatas A Sangat Memuaskan 

70-79 B Memuaskan  

60-69 C Cukup 

50-59 D Kurang  

49 kebawah E Sangat Kurang 

      (Poerwanti, 2008:6-18 ) 

 Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti menggunakan tes formatif 

untuk memperoleh hasil belajar siswa, yaitu pengadaan tes di akhir materi 

pembelajaran atau sering disebut ulangan harian. Peneliti memfokuskan pada 
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ulangan harian pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi 

kebebasan berorganisasi. Selain itu peneliti menggunakan observasi untuk 

mengetahui hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik. Pada ranah afektif 

peneliti memfokuskan pada empat indikator yaitu sikap religius, sikap jujur,sikap 

percaya diri, dan sikap kerja sama. Untuk mengetahui sikap religius dapat diukur 

dengan menggunakan empat deskriptor yaitu, berdoa sebelum pelajaran dimulai, 

menampilkan rasa syukur, mengucapkan hamdalah jika mendapat nilai ulangan 

yang baik, dan berdoa setelah pelajaran selesai. Untuk mengetahui sikap jujur 

dapat diukur dengan menggunakan empat deskriptor yaitu selalu berkata baik, 

mengemukakan pendapat dengan jujur, mengembalikan benda yang dipinjamnya, 

dan bersikap sopan. Untuk mengetahui sikap percaya diri dapat diukur dengan 

menggunakan empat deskriptor yaitu berani mengemukakan pendapat, berani 

mengerjakan soal dipapan tulis, dapat menjawab pertanyaan dengan lugas, dan 

merasa tidak malu apabila bertanya. Untuk mengetahui sikap kerja sama dapat 

diukur dengan menggunakan empat deskriptor yaitu bekerja sama dengan teman 

sebangku, saling membantu saat kegiatan berkelompok, membagi tugas saat 

mengerjakan tugas bersama, dan saling mengajari apabila ada teman yang belum 

bisa. Peneliti juga memfokuskan pada ranah psikomotorik yaitu keterampilan 

siswa dalam membuat struktur organisasi. Keterampilan tersebut diukur 

menggunakan tiga indikator yaitu menyusun anggota organisasi, ketepatan 

struktur organisasi, dan kerapihan struktur organisasi. 

 

2.1.5 Pendidikan Kewarganegaraan 
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2.1.5.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

 Pendidikan kewarganegaraan (civic education)adalah suatu mata pelajaran 

dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar 

kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya (Winarno, 

2014:4). Secara terminologis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai 

pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam 

kehidupan bernegara yang kesemuanya diproses dalam rangka untuk membina 

peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi 

warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. 

 Pengertian lain dikemukakan oleh Taniredja (2013:1) bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan 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 dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selain devinisi tersebut 

Taniredja (2013:10)  mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah 

sebagai proses yang terdiri dari semua pengaruh positif yang bertujuan untuk 

membentuk pengaruh positif yang bertujuan untuk membentuk pandangan warga 

negara dalam perannya dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan 

secara parsial di sekolah, pengaruh orang tua, di luar kelas dan rumah. Melalui 

pendidikan kewarganegaraan para pemuda terbantu dalam memahami cita-cita 

nasional, kebaikan bersama, dan prosespemerintahan yang mandiri.  

 Pendidikan Kewarganegaraan yang cocok untuk Indonesia adalah sebagi 

program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan 
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sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, 

masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa 

untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam 

mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. 

 Secara yuridis istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termuat 

dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa di setiap 

jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan 

pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya 

membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 

dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan bela 

negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.  

 

2.1.5.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Permendiknas No. 20 Tahun 2006 tujuan pendidikan 

kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

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

kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara aktif adan tanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti 

korupsi. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 



71 

 

 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

Berdasarkan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut 

maka terbagi menjadi tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai 

wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan 

kecerdasan warga negara (civic intellegence), membina tanggung jawab warga 

negara (civic reponsibility),dan mendorong partisipasi warga negara (civic 

participation).Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut maka 

disusunlah ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan  sebagai penjabaran materi 

dalam mata pelajaranpendidikan kewarganegaraan. 

 

2.1.5.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan  

Berdasarkan standar isi PKn 2006 materi pembelajaran PKn sekolah disebut 

ruang lingkup PKn. Ruang lingkup PKn ada delapan yaitu persatuan dan kesatuan 

bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga 

negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi 

(Winarno, 2014:30). 

 

Tabel 2.4 Pemetaan Ruang Lingkup Dan Materi Belajar PKn SD 

No Ruang Lingkup Materi 

1 Persatuan dan 

kesatuan bangsa 

- Hidup rukun dalam perbedaan  

- Cinta lingkungan 

- Kebanggan sebagai bangsa Indonesia 

- Sumpah Pemuda 
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- Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

2 Norma, hukum dan 

peraturan 

- Tata tertib dalam kehidupan keluarga 

- Tata tertib disekolah 

- Norma yang berlaku di masyarakat 

- Peraturan-peraturan daerah 

3 Hak asasi manusia - Hak dan kewajiban anak 

- Hak dan kewajiban anggota 

masyarakat 

4 Kebutuhan warga 

negara 

- Hidup bergotong royong 

- Harga diri sebagai warga masyarakat 

- Kebebasan berorganisasi 

- Menghargai keputusan bersama  

5 Konstitusi negara - Proklamasi kemerdekaan 

- Konstitusi yang pernah digunakan di 

indonesia 

- Hubungan dasar negara dengan 

konstitusi 

6 Kekuasaan dan politik - Pemerintahan desa dan kecamatan 

- Pemerintahan daerah 

- Pemerintahan pusat 

7 Pancasila  - Proses perumusan Pancasila sebagai 

dasar negara 

- Pengamalan nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari 

8 Globalisasi  - Globalisasi dilingkungan 

- Politik luar negeri indonesia di era 

globalisasi 

       (Winarno, 2013:30) 

Berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraaan mengacu pada tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air. Peneliti memfokuskan pada ruang lingkup kebutuhan warga 

negara dengan materi kebebasan berorganisasi. 

 

   Tabel 2.5SK, KD, dan Indikator kelas V SD 
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Standar 

Komepetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3 Memahami 

Kebebasan 

Berorganisasi 

3.1 

Mendeskripsikan 

pengertian 

organisasi 

3.1.1 Mendeskripsikan pengertian 

organisasi 

3.1.2 Menyebutkan contoh-contoh tujuan 

organisasi 

3.1.3 Menyebutkan contoh-contoh anggota 

organisasi 

3.1.4 Merumuskan contoh struktur 

organisasi 

3.1.5 Merumuskan contoh tata tertib 

organisasi 

3.2 Menyebutkan 

contoh organisasi 

3.2.1 Menjelaskan tujuan, anggota, struktur, 

dan tata tertib berbagai organisasi di 

sekolah dan masyarakat 

3.3 Menampilkan 

peran dalam 

memilih organisasi 

di sekolah 

3.3.1 Memahami prinsip-prinsip mengenal 

organisasi serta sikap dalam memilih dan 

memanfaatkan organisasi 

 

2.1.6 Hubungan Kinerja Guru dan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar 

Siswa 

Kinerja guru adalah hasil kerja guru atau pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas.Kinerja guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran meliputi kemampuan membuka pelajaran, sikap guru 

dalam proses pembelajaran, penguasaan bahan belajar, kegiatan belajar mengajar, 

kemampuan menggunakan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, 

kemamapuan menutup kegiatan pembelajaran, dan kemampuan mengadakan 

tindak lanjut. Sedangkan kinerja guru diluar pembelajaran meliputi guru 

melalukan diagnosis terhadap perilaku siswa, guru melaksanakan administrasi 

sekolah, dan guru mengembangkan potensi siswa. Guru yang yang memiliki 
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kinerja baikakan memiliki variasi dan inovasi baru dalam proses belajar-

mengajarnya. Guru tersebut akan menggunakan model dan media yang menarik, 

sehingga siswa akan merasa menikmati dalam mengikuti pelajaran dan materi 

yang diberikan oleh guru dapat diserap dengan baik oleh siswa. 

 Tidak hanya dari faktor kinerja guru, ketersediaan sumber belajar juga 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Sumber belajar tidak harus dengan benda 

yang mahal, benda di sekitar lingkungan sekolah dapat dijadikan sumber belajar 

bagi siswa. Ketersedian buku-buku pelajaran dan alat peraga baik dalam kelas 

maupun di perpustakaan akan menunjang minat siswa untuk belajar. Sumber 

belajar yang sering digunakan siswa adalah buku paket dan LKS. Dengan 

tersedianya sumber belajar yang cukup diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 Berdasarkan uraian tersebut terdapat hubungan kinerja guru dan sumber 

belajar dengan hasil belajar siswa, salah satunya pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Dengan demikian dapat digambarkan skema teoritik dalam 

penelitian ini, sehingga dapat terlihat hubungan antara kinerja guru dan sumber 

belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Studi pendahuluan mungkin ditemukan bahwa orang lain pernah berhasil 

memecahkan masalah yang ia ajukan sehingga tidak ada lagi gunanya ia berusaha 

meneliti (Arikunto, 2010:83). Mungkin juga ia mengetahui hal-hal yang relevan 
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dan masalahnya sehingga memperkuat keinginan untuk meneliti, karena malah 

justru orang lain mempermasalahkannya. Dengan adanya penelitian terdahulu 

maka dapat menghemat tenaga dan biaya, selain itu calon peneliti menjadi lebih 

jelas permulanya. 

 Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti mengumpulkan penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

sebagai referensi. Dari penelitian terdahulu dapat dirinci sebagai berikut: 

 Penelitian tentang kinerja mengajar guru dilakukan oleh Marintan Debora 

Saragih Jurnal Tabularasa PPS UNIMED Tahun 2013 Vol 10 No 1 dengan judul 

“Hubungan Antara Kompetensi dengan Kinerja Mengajar Guru SD Kecamatan 

Medang Deras Kabupaten Batu Bara”. Hasil penelitian bahwa terdapat hubungan 

signifikan dan berarti antara kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dengan kinerja mengajar guru. 

Berdasarkan penelitian tersebut Maritan Debora dan peneliti memiliki kesamaan 

meneliti tentang kinerja guru sekolah dasar. 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Mukhtiar Yusuf dan Ruslan Tahun 2014 

Vol 3 No (1) ISSN:2301-4678 dengan judul “Pengaruh Kompetensi Profesional 

Guru Biologi Yang Telah Tersertifikasi Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA se-

kota Ternate”.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi profesional guru biologi yang telah tersertifikasi terhadap hasil belajar 

siswa dengan nilai X2 = 46.412. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki 

kesamaan yaitu meneliti tentang kinerja guru, namun pada penelitian yang 
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dilakukan oleh Mukhtiar Yusuf dan Ruslan lebih fokus pada kompetensi 

profesional guru terhadap hasil belajar siswa. 

 Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Nurhaidah Jurnal Pesona Dasar 

Tahun 2014 Vol 2 No (3) ISSN 2337-9227 dengan judul “Pengembangan 

Kompetensi Guru dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas di 

Sekolah Dasar”. Hasil penelitian proses pembelajaran merupakan keberhasilan 

guru dalam menciptakan suasana pembelajaran kinerja guru sekolah dasar dalam  

melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat 

kesamaan dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang kinerja guru, namun 

pada penelitian ini Nurhaidah lebih memfokuskan pada keberhasilan guru dalam 

menciptakan suasana pembelajaran. 

 Penelitian lain terkait dengan kinerja guru dilakukan oleh M Deni Siregar, 

N Danles, dan Lasmawan Tahun 2013 e-journal Universitas Pendidikan Ganesa 

Vol 3 dengan judul “Kontribusi Manajemen Kepala Sekolah, Kinerja Guru dalam 

Mengelola Proses Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas VII MTs Mu’allimin NW Pancor”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan (1) terdapat kontribusi yang signifikanX1 terhadap Y dengan 

Fhitung = 48,556 > Ftabel =3,920, (2) terdapat kontribusi yangsignifikan X2 

terhadap Y dengan Fhitung = 50,756 > F tabel = 3,920, (3) terdapat 

kontribusisignifikan X3 terhadap Y dengan Fhitung =52,505>F tabel = 3,920, dan 

(4) terdapat kontribusisecara simultan yang signifikan X1, X2, dan X3 terhadap Y 

dengan Fhitung = 38,784 > F tabel= 3,920, determinan sebesar 40,90 %, SE X1 = 

10,90%, X2 = 16,20 %, dan X3 =21,90%.Berdasarkan hasil temuan tersebut 
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disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikanbaik secara terpisah 

maupun simultan antara X1 , X2 , dan X3 terhadap Y siswa kelas VIIMTs 

Mu’allimin NW Pancor. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan 

dengan peneliti yaitu tentang kinerja mengajar guru, namun pada penelitian 

tersebut memfokuskan pada kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian selanjutnya terkait dengan sumber belajar atau fasilitas belajar 

dilakukan oleh Malchatur Duwit Tahun 2016 Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 4 

No (2) ISSN: 2338-3402 dengan judul “Pengaruh Fasilitas Belajar dan 

Keefektifan Siswa Terhadap Hasil Belajar pada Materi Jamur Siswa Kelas X 

SMA YPK Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa uji regresi ganda terdapat kontribusi yang signifikan antara 

fasilitas belajar dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar sebesar 25.0% dan uji 

regresi sederhana hasil penelitian menunjukan bahwa fasilitas belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar sebesar 33.0%, pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar siswa diperoleh 15.0%. Berdasakan penelitian tersebut memiliki kesamaan 

meneliti tentang sumber belajar, namun Malchatur Duwit lebih fokus pada 

fasilitas belajar dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar siswa. 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Khairani, Parida Angriani, dan Eva 

Alviawati Jurnal Pendidikan Geografi Tahun 2014 Vol 1 No (1) ISSN:2356-5225 

dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar terhadap 

Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XII IPS SMAN 9 Banjarmasin”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan 
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terhadap hasil belajar siswa. Freg lebih besar daripada Ftabel baik pada taraf 

signifikan 5% maupun 1% yaitu 4,028<63,91>7,16. Berdasarkan penelitian 

tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu meneliti tentang sumber belajar 

terhadap hasil belajar, namun pada penelitian ini Khairani dkk memfokuskan pada 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar siswa.  

Selanjutnya penelitian terkait sumber belajar tentang buku bacaan dan buku 

teks dilakukan oleh Supriyono Vol 3 No. 1 Tahun 2015 Halaman 83-92 ISSN 

2442-9449 dengan judul “Pengaruh Teks Bacaan dan Cetak terhadap Hasil 

Belajar di SMAN 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur pada Kelas XII IPS 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan penggunaan media buku teks terhadap hasil belajar siswa 

kelas XII IPS di SMA Negeri 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur terjadi 

peningkatan prestasi belajar yaitu 21.37 yaitu selisih 70.95 pembelajaran yang 

menggunakan teks – 49.58 pembelajaran yang belum menggunakan media buku 

teks. 

Penelitian internasional terkait kinerja guru dilakukan oleh Ruth 

Zuzofsky,dkk dengan judul “Teacher’s Qualifications and Their Impact on 

Student Achievement Findings from TIMSS-2003 Data in Israel”. Hasil penelitian 

tersebut bahwa kualifikasi guru akan mempengaruhi pada siswa terutama pada 

pembelajaran. Guru yang memiliki kualifikasi yang baik mendorong siswa 

menjadi siswa yang memiliki karakteristik baik. 

Kemudian penelitian oleh Lily Wong Journal of Information Technology 

Education Tahun 2013 Vol 12 dengan judul Student Engagement with Online 
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Resources and Its Impact on Learning Outcomes. Hasil penelitian tersebut bahwa 

terdapat hubungan positif anata tingkat keterlibatan siswa dengan sumber daya 

online dan mereka memiliki hasil akademik yang baik secara keseluruhan. Hasil 

analisis ini bermanfaat untuk mengidentifikasi sumber belajaronline yang paling 

tepat digunakan dalam mendukung pembelajaran siswa serta memberikan 

bimbingan lebih lanjut dalam peningkatan hasil belajar siswa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakuakan oleh Mohammad Nadeem pada 

tahun 2011 dengan judul “Teacher’s Competencies and Faktors Affecting the 

Performance of Female Teachers in Bahawalpur (Southern Punjab) Pakistan”. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru khususnya guru perempuan, antara lain sikap 

profesional guru, kesehatan mental guru, serta masalah rumah tangga. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh kinerja 

guru dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan 

ukuran keberhasilan siswa setelah proses belajar-mengajar di sekolah. Hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dalam diri siswa dan faktor dari luar, yaitu 

lingkungan belajar, kinerja guru, sumber belajar, media pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran. Guru sangat berperan dalam proses belajar-mengajar di kelas.

 Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi kemampuan 

membuka pelajaran, sikap guru dalam proses pembelajaran, penguasaan bahan 

belajar, kegiatan belajar mengajar, kemampuan menggunakan media 
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pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemampuan menutup kegiatan 

pembelajaran, dan kemampuan mengadakan tindak lanjut. Guru yang yang 

memiliki kinerja baikakan memiliki variasi dan inovasi baru dalam proses belajar-

mengajarnya. Guru tersebut akan menggunakan model dan media yang menarik, 

sehingga siswa akan merasa menikmati dalam mengikuti pelajaran dan materi 

yang diberikan oleh guru dapat diserap dengan baik oleh siswa. 

 Tidak hanya dari faktor kinerja guru, ketersediaan sumber belajar juga 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Sumber belajar tidak harus dengan benda 

yang mahal, benda di sekitar lingkungan sekolah dapat dijadikan sumber belajar 

bagi siswa. Ketersedian buku-buku pelajaran dan alat peraga baik dalam kelas 

maupun di perpustakaan akan menunjang minat siswa untuk belajar. Sumber 

belajar yang sering digunakan siswa adalah buku paket dan LKS. Dengan 

tersedianya sumber belajar yang cukup diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 Berdasarkan uraian tersebut terdapat pengaruh kinerja guru dan 

ketersediaan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa, salah satunya pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian dapat digambarkan 

skema teoritik dalam penelitian ini, sehingga dapat terlihat hubungan antara 

kinerja guru dan sumber belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis  

 Menurut Sugiyono (2014:84) hipotesis diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Suatu hipotesis akan 

diterimaapabila data yang dikumpulkan mendukung pernyataan dan sebaliknya 

apabila data yang dikumpulkan tidak mendukung pernyataan maka hipotesis 

ditolak. 
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Pendidikan 
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 Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir, 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

1. Ho :  Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja guru dengan hasil 

belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota 

Semarang. 

 Ha : Terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja guru dengan hasil 

belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota 

Semarang. 

2. Ho :  Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan sumber belajar dengan 

hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota 

Semarang. 

 Ha:Terdapat hubungan positif dan signifikan sumber belajar dengan hasil 

belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota 

Semarang. 

3. Ho :  Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja guru dan sumber 

belajar dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara Tugu Kota Semarang. 

 Ha : Terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja guru dan sumber belajar 

dengan hasil belajar PKn kelas V SDN Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu 

Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel kinerja guru terdapat hubungan positif dan signifikan dengan hasil 

belajar PKn dengan nilai rhitung>rtabel  (0,721 > 0,254) dengan taraf  signifikansi  

5%  dan  N = 60, maka dapat dikatakan bahwa kinerja guru memiliki 

hubungan yang kuat dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Gugus Ki 

Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang sebesar 51,2%. Kinerja guru yang baik 

memiliki hubungan dengan keberhasilan hasil belajar siswa terhadap semua 

mata pelajaran. 

2. Variabel sumber belajar terdapat hubungan positif dan signifikan dengan hasil 

belajar PKn dengan nilai rhitung>rtabel  (0,548  > 0,254) dengan taraf  

signifikansi  5%  dan  N = 60, maka dapat dikatakan bahwa sumber belajar 

memiliki hubungan dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Gugus Ki 

Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang pada kategori sedang sebesar 28,9%. 

Pemanfaatan sumber belajar yang maksimal memiliki hubungan dengan 

keberhasilan hasil belajar siswa terhadap semua mata pelajaran. 

3. Variabel kinerja guru dan sumber belajar terdapat hubungan positif dan 

signifikan dengan hasil belajar PKn yang ditunjukkan dengan nilai rhitung>rtabel  

(0,738  > 0,254) dengan taraf  signifikansi  5%  dan  N = 60 dan koefisien 
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determinasi 0,528 sehingga dapat dikatakan kinerja guru dan sumber belajar 

memiliki hubungan yang kuat dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 

Gugus Ki Hajar Dewantara Tugu Kota Semarang sebesar 52,8%. Kinerja guru 

dan sumber belajar yang baik memiliki hubungan dengan keberhasilan hasil 

belajar siswa terhadap semua mata pelajaran. 

 

5.2 SARAN 

Hendaknya sekolah dapat memberikan wadah untuk meningkatkan 

kualitas kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dan meningkatkan 

pemanfaatan sumber belajar dalam kegiatan sekolah sehingga dapat menciptakan 

hasil belajar yang maksimal. 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern salah 

satunya adalah kinerja guru dan sumber belajar, hendaknya guru dapat 

memberikan inovasi pembelajaran dan memaksimalkan sumber belajar sebagai 

pendukung kegiatan pembelajaran. 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menyertakan variabel-

variabel selain kinerjaguru dan sumber belajar sehingga dapat menambah ilmu 

pengetahuan yang penting bagi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar 

PKn yang diharapkan. 
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