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Kata Kunci : Model Pembelajaran Berbasis Masalah, aktif, PPKn 

Keberhasilan dalam pembelajaran PPKn salah satunya adalah terletak pada 

penggunaan model pembelajaran. Maka diperlukan pembelajaran yang efektif 

untuk siswa dan guru. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu 

pilihan model dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Kudus yang digunakan 

agar siswa secara aktif mampu menyelesaikan masalah terhadap tema/materi 

pelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran PPKn berbasis masalah pada kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus. 2) 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran PPKn berbasis 

masalah pada kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Kudus. Fokus penelitian 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn berbasis masalah 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran PPKn berbasis 

masalah. Subjek penelitian adalah guru PPKn dan siswa kelas VIIG. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah interaktif model Miles 

dan Huberman yaitu dimulai dari sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan 

dan setelah selesai dilapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Hasil penelitian (1) pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah pada 

kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus melalui kegiatan di dalam kelas yang sesuai 

dengam langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang telah dibuat dalam 

RPP. Proses pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah terjadi peningkatan 

keaktifan  siswa  dalam proses pembelajaran, terlihat ketika kelas mengalami 

peningkatan hasil belajar. Dalam penilaian pembelajaran PPKn berbasis masalah 

tidak hanya dengan tes tertulis akan tetapi dilihat dari proses dan hasilnya. (2) faktor 

penghambat dalam penyusunan RPP dengan model pembelajaran PPKn bebasis 

masalah dan kurangnya waktu pembelajaran. Faktor pendorong yang 

mempengaruhi pembelajaran yaitu dorongan keluarga dan motivasi diri sendiri. 

Saran yang diberikan penulis adalah (1) bagi pihak sekolah perlu melakukan 

sosialisasi model pembelajaran berbasis masalah agar lebih maksimal dalam 

pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah serta meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang ada di SMP N 2 Kudus; (2) bagi pihak guru model pembelajaran 

PPKn berbasis masalah lebih baik diterapkan dalam materi yang siswa mudah 

memahami. 

  



 
 

vii 
 

PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Berbasis 

Masalah pada kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus” dengan lancar. 

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan guna menyelesaikan studi strata satu 

(S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam 

skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri 

Semarang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu 

di UNNES. 

2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi 

dalam perijinan penelitian. 

3. Bapak Drs. Tijan, M.Si Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah 

memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UNNES. 

4. Bapak Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si, Pembimbing Skripsi I yang dengan 

kesabaran memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si, Pembimbing Skripsi II yang dengan 

ketelitiannya memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen jurusan Politik dan Kewarganegraan yang telah memberikan 

banyak ilmu kepada penulis selama kuliah di jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. 



 
 

viii 
 

7. Bapak Sujarwo, S.Pd, M.Or Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kudus yang telah 

memberikan ijin dalam penelitian skripsi ini. 

8. Bapak Haris MK, S.H, S.Pd, M.Pd guru PPKn SMP Negeri 2 Kudus yang telah 

meluangkan waktunya membantu dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini. 

9. Para siswa-siswi SMP Negeri 2 Kudus kelas VII yang telah bersedia secara 

tulus dan ikhlas sebagai subjek penelitian skripsi ini. 

10. Ayahanda Noor Hidayat, Ibunda Siti Mursidah dan adik yang selalu 

memberikan do’a dan semangat yang tiada henti. 

11. Rekan-rekan PPKn 2013 yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan 

amal baiknya mendapat pahala dari Allah SWT. 

Penulis sadar bahwa menyusun penelitian ini masih jauh dari sempurna, kritik 

dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan tugas-tugas kami di masa yang 

akan datang. Penulis berharap, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan pendidikan luar biasa di tanah air. 

 

 

  Semarang, 30 April 2017 

 

 

Penyusun 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................ ii 

PENGESAHAN KELULUSAN .............................................................................. ii 

PERNYATAAN ...................................................................................................... iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................... v 

SARI  .................................................................................................................... vi 

PRAKATA ............................................................................................................. vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xiv 

DAFTAR BAGAN ................................................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 6 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 6 

E. Batasan Istilah...................................................................................................... 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR ......................... 9 

A. Belajar dan Pembelajaran ................................................................................... 9 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran ........................................................ 9 

2. Komponen Belajar dan Pembelajaran ...................................................... 13 

3. Prinsip – prinsip Belajar dan Pembelajaran ............................................ 14 

4. Model Pembelajaran ................................................................................... 19 

B. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) ............................................ 23 

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah............................................ 23 

2. Karakteristik dan ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Masalah .................. 24 

3. Langkah – Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah ........................... 28 

4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah ................ 29 

5. Fungsi Pendidik dalam Pembelajaran Berbasis Masalah ...................... 30 

6. Proses Belajar Berbasis Kognitif .............................................................. 32 

 



 
 

x 
 

C. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ................................................ 33 

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ...................... 33 

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ............................ 34 

D. Kajian Hasil Penelitian ..................................................................................... 35 

E. Kerangka Berfikir.............................................................................................. 36 

BAB III  METODE PENELITIAN ......................................................................... 38 

A. Latar Penelitian .................................................................................................. 38 

B. Fokus Penelitian ................................................................................................ 39 

C. Sumber Data ...................................................................................................... 40 

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 41 

E. Uji Validitas Data .............................................................................................. 45 

F. Teknik Analisis Data ........................................................................................ 46 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 49 

A. Hasil penelitian .................................................................................................. 49 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 2 Kudus ................................................. 49 

a. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Kudus .................................................. 50 

b. Tujuan SMP Negeri 2 Kudus ............................................................. 51 

c. Keadaan Lingkungan Sekolah ............................................................ 52 

d. Keadaan Guru di SMP Negeri 2 Kudus ............................................ 56 

e. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 2 Kudus .................................. 58 

2. Pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah pada kelas VII di 

SMP Negeri 2 Kudus ................................................................................. 58 

a. Perencanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Masalah ...................... 58 

b. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Masalah ....................... 61 

c. Penilaian Pembelajaran PPKn Berbasis Masalah ............................ 77 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran PPKn berbasis 

masalah pada kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus ................................... 79 

a.  Faktor Penghambat .............................................................................. 80 

b. Faktor Pendorong ................................................................................. 81 

B. Pembahasan........................................................................................................ 83 

1. Perencanaan Pembelajaran Kunci Sukses dalam Pembelajaran ........... 84 

2. Pembelajaran Berbasis Masalah Mengaktifkan Siswa dalam 

Pembelajaran ............................................................................................... 88 



 
 

xi 
 

3. Pembelajaran Berbasis Masalah Tidak Cukup di Nilai dengan Test 

Tertulis ......................................................................................................... 90 

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 93 

A. Simpulan ............................................................................................................. 93 

B. Saran ................................................................................................................... 94 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 95 

 

  



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

  

Tabel 1. Hubungan antara Fase Belajar dan Acara Pembelajaran 

Tabel 2. Ikhtisar dan Perbandingan Model-Model Pengajaran 

Tabel 3. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah 

Tabel 4. Jumlah Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kudus 

Tabel 5. Jumlah Pegawai tiap jenjang pendidikan 

Tabel 6. Nama Guru PPKn SMP Negeri 2 Kudus 

Tabel 7. Jumlah siswa SMP Negeri 2 Kudus dalam tahun terakhir 

 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Alur Proses Pembelajaran 

Gambar 2. Keberagaman Pendekatan PBM 

Gambar 3. Triangulasi Sumber Data     

Gambar 4. Komponen dalam analisis data Model Miles dan Huberman 

Gambar 5. Profil Sekolah 

Gambar 6. Jenis tempat sampah yang ada di SMP Negeri 2 Kudus 

Gambar 7. Adanya Lampu merah di depan sekolah 

Gambar 8. Guru memimpin siswa menyanyi “Lagu Kemerdekaan” 

Gambar 9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Gambar 10. Pengarahan guru kepada siswa untuk diskusi 

Gambar 11. Guru mendampingi siswa saat diskusi 

Gambar 12. Perwakilan kelompok 3 dan 5 saat presentasi 

Gambar 13. Perwakilan kelompok 4 dan 6 saat presentasi 

Gambar 14. Siswa saat mengerjakan soal penilaian 

 

 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Silabus 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Lampiran 3. Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 

Lampiran 4. Surat Keterangan Rekomendasi Judul 

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian 

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian 

Lampiran 7. Rancangan Instrumen Observasi 

Lampiran 8. Rancangan Instrumen Wawancara 

Lampiran 9. Rancangan Instrumen Dokumentasi 

Lampiran 10. Pedoman Wawancara 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

Bagan 2. Tahap-tahap Model Problem Based Learning 





 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar 

dan melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk 

mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaannya ketiga kegiatan 

harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan 

perkembangan peserta didik serta lingkungan hidupnya. 

Pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan. Seperangkat peristiwa membangun suatu pembelajaran yang 

bersifat internal jika peserta didik melakukan intruksi sendiri. Jadi seorang 

pendidik hanya merupakan sebagian dari fasilitator sebagai salah satu bentuk 

pembelajaran. Unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak 

sebagai seperangkat kelompok sehingga terjadi proses belajar. Dengan 

demikian pendidikan, pengajaran dan pembelajaran mempunyai hubungan 

konseptual yang tidak berbeda. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan unsur utama dalam pendidikan, 

pada kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas seringkali seorang 

guru tidak dapat menguasai kelas dengan baik, sehingga mengakibatkan tujuan 

pendidikan tidak tercapai. Penguasaan kelas oleh seorang guru meliputi dua 

aktivitas utama, yaitu mengelola manusia dan mengelola fisik. Mengelola 

manusia berarti seorang guru harus dapat mengelola seluruh siswanya dengan 
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baik, sedangkan mengelola fisik merupakan kemampuan guru dalam 

memanfaatkan, menata, merawat seluruh fasilitas yang menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran yang masuk di dalam buku-buku, film, komputer, kurikulum, 

dan lain-lain. Joyce (dalam Al-tabany, 2014:23) menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran mengarahkan dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa, sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model 

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan 

penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

Permasalahan yang sering dihadapai dalam dunia pendidikan adalah 

pembelajaran yang masih di dominasi oleh pendidik, sehingga aktivitas peserta 

didik dalam proses belajar mengajar di kelas menjadi pasif. Permasalahan 

pembelajaran di lapangan siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu 

menggunakan konsep tersebut, jika menemui masalah dalam kehidupan nyata 

yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Lebih jauh lagi bahkan siswa 

kurang mampu mempelajari suatu masalah dari materi dan kurang mampu 

mengajukan pertanyaan terkait dengan lingkup tema materi. Persoalan 

sekarang adalah bagaimana guru dapat membuka wawasan berpikir yang 
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beragam dari seluruh siswa, sehingga dapat mempelajari berbagai konsep dan 

cara mengaitkannya dalam kehidupan nyata  dan sebagai guru mampu 

menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan cara memecahkan 

masalah. Hal ini mengakibatkan kegiatan pembelajaran PPKn masih bersifat 

monoton dan cenderung kurang menarik, sehingga setiap pelajaran 

berlangsung peserta didik menjadi kurang tertarik dan minat belajar rendah. 

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran dasar yang diberikan oleh peserta didik sejak sekolah dasar, 

karena mata pelajaran  PPKn sebagai wahana untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, sehingga 

dapat membentuk peserta didik dalam perilaku kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Landasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah 

Pancasila dan UUD 1945. Jadi seorang pendidik harus mempunyai cara yang 

tepat untuk strategi pembelajaran, supaya pembelajaran siswa lebih 

menyenangkan dan siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Dengan 

demikian siswa mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan belajar agar 

lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar, dan seorang pendidik 

juga mempunyai tuntutan untuk menerapkan berbagai model pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum yang di pakai saat ini. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 8 Januari 2017 tekait 

pembelajaran pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Kudus diketahui, bahwa 

konsep dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran pada Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. 
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Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti 

pembelajaran kontekstual yang merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan  yang 

dimilikinya serta penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat, dengan konsep ini hasil pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa.  

SMP Negeri 2 Kudus telah menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 

2013/2014 yang ditetapkan oleh kepala sekolah, karena letak SMP Negeri 2 

Kudus di daerah perkotaan dan siswa-siswinya lebih dipandang mampu untuk 

menerima pembelajaran dengan bentuk pembaruan dari Kurikum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013, maka dijadikan sebagai 

sekolah percontohan penerapan Kurikulum 2013. Untuk membantu siswa 

memahami konsep perubahan tersebut, maka diperlukan suatu pendekatan 

pembelajaran yang langsung mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman 

nyata dalam kehidupan sehari-hari maka guru dituntut dapat memilih model 

pembelajaran yang dapat memacu semangat setiap siswa untuk secara aktif 

terlibat dalam pengalaman belajarnya.  

Guru melakukan pembelajaran dengan mengorientasikan siswa dengan 

masalah  pada tema dan lingkup materi yang mendorong untuk mampu 

menemukan masalahnya. Siswa juga perlu untuk mempresentasikan hasil 

temuan berupa perumusan masalah, dan pengumpulan fakta-fakta, membuat 

pertanyaan-pertanyaan, mengantisipasi informasi yang dibutuhkan. Akan 
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tetapi siswa banyak yang kurang memahami masalah dalam lingkup materi 

mata pelajaran PPKn, jadi guru harus mempunyai kreatifitas untuk 

menumbuhkan jiwa yang sadar untuk siswa demi terdongkraknya keaktifan 

oleh siswa. Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan 

dalam keaktifan siswa atau memecahkan masalah adalah Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem based learning). 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem based learning) merupakan 

inovasi dalam pembelajaran, karena dalam Pembelajaran Berbasis Masalah 

kemampuan siswa dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim 

yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 

dan mengembangkan kemampuan berfikirnya. Dalam aplikasinya 

pembelajaran berbasis masalah membutuhkan kesiapan guru dan siswa untuk 

bisa berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang diangkat. Maka perlu 

adanya sebuah kajian yang mendalam tentang bagaimana Pembelajaran 

Berbasis Masalah untuk selanjutnya diterapkan dalam sebuah proses 

pembelajaran, sehingga dapat memberi masukan, khususnya kepada para guru 

tentang Pembelajaran Berbasis Masalah. Dalam penggunaan proses 

pembelajaran dapat menggerakkan siswa menuju kemandirian, kehidupan 

yang lebih luas, dan belajar sepanjang hayat. Lingkungan belajar yang 

dibangun guru mendorong cara berfikir relatif, evaluasi kritis dan cara berfikir 

yang berdayaguna. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan pembelajaran PPKn Berbasis Masalah 

pada Kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah pada kelas 

VII di SMP Negeri 2 Kudus ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran PPKn 

berbasis masalah pada kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus ?  

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin di capai oleh penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah pada 

kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus.  

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran 

PPKn berbasis masalah pada kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan 
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khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna 

untuk memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan penilaian 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

b) Bagi pendidik 

 Hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, serta kualitas mengajar yang lebih berkualitas, dan dapat 

memberikan masukan kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

c) Bagi sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Kudus 

terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah. 

E. Batasan Istilah 

Upaya untuk menghindari salah tafsir dalam menilai judul skripsi ini, maka 

diperlukan adanya batasan yang berkenaan dengan juduk skripsi. Berikut 

beberapa istilah yang digunakan penulis dlam rumusan judul penelitian,yaitu : 

1. Pelaksanaan adalah proses perihal (perubahan, usaha) cara pembuatan dan 

melaksanakan (rancangan). Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi atau 
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pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2001:70). Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas yang hanya dijalankan secara sadar, akan tetapi suatu kegiatan 

yang sudah direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan aturan tertentu yang sudah diterapkan untuk mencapai tujuan 

kegiatan pada Pelaksanaan dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai 

pelaksanaan proses belajar mengajar dengan model Pembelajaran PPKn 

Berbasis Masalah. 

2. Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang sesuai dari materi pelajaran. Karena pada hakikat masalah 

dalam pembelajaran ini adalah kesenjangan antara situasi nyata dengan 

kondisi yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas bahwa Pembelajaran 

Berbasis Masalah adalah strategi pembelajaran yang dimulai dengan: (1) 

kegiatan berkelompok yaitu membaca kasus, menentukan masalah mana 

yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran, membuat rumusan 

masalah, membuat hipotesis, mengidentifikasi sumber informasi, diskusi, 

dan pembagian tugas, dan melaporkan kemajuan yang dicapai setiap 

anggota kelompok, serta presentasi dikelas; dan (2) kegiatan dikelas yaitu 

mempresentasikan laporan, dan diskusi antar kelompok dibawah bimbingan 

guru.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, 

dan mengkokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses 

memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, kontak 

manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman (Hariyanto, 2015:9). 

Penjelasan lain tentang belajar dikemukakan oleh Anthony Robbins (Al-

Tabany, 2014:17) yang mendefinisikan belajar merupakan sebagai proses 

menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah dipahami 

dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dimensi belajar memuat beberapa 

unsur, yaitu: (1) penciptaan hubungan; (2) suatu hal pengetahuan yang 

sudah dipahami; dan (3) sesuatu pengetahuan yang baru. Jadi makna belajar 

bukan dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui, tetapi merupakan 

keterkaitan dari pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru. 

Selain definisi diatas, Skinner (dalam Dimyati, 2006:9) berpandangan 

bahwa belajar adalah perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya 

menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya akan 

menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal : (1) kesempatan terjadinya 

peristiwa yang menimbulkan respon pebelajar, (2) respon si pebelajar, (3) 

konsekuensi yang bersifat menguatkan respon pebelajar dengan cara 

memperkuat stimulus. 
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Lebih lanjutnya untuk memperkuat pandangan Skinner, Gagne (dalam 

Dimyati, 2006:10) mengatakan bahwa belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut 

dari (1) stimulasi yang berasal dari lingkungan dan (2) proses kognitif oleh 

pebelajar. Dengan demikian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulusi lingkungan, melewati pengolahan informasi, 

menjadi kapabilitas baru. 

Setiap ahli psikologi memberi definisi dan batasan yang berbeda-beda, 

jadi terdapat keragaman didalam menjelaskan dan mendefinisikan makna 

belajar yang di uraikan sebagai berikut : 

a) Witherington, menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru 

yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan.  

b) Crow and Crow, mendefinisikan belajar merupakan diperolehnya 

kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru.  

c) Hilgard, menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses dimana suatu 

perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu 

situasi. 

d) Gagne, mendefinisikan belajar adalah suatu proses dimana sesuatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. 
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e) Oxford Advanced Learner’s Dictionary mendefinisikan belajar sebagai 

kegiatan memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui studi 

pengalaman atau karena diajar. 

Berdasarkan pemikiran para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.  

Adapun pengertian Pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya atau mengarah interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapakan 

(Al-Tabany, 2014:19). Proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah 

upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Aqib, 2015:66) kemampuan 

mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru agar terwujud 

kompetensi profesionalannya. Konsekuensinya, guru harus memiliki 

pemahaman yang utuh dan tepat terhadap kensepsi belajar dan mengajar.  

Pendapat yang senada di kemukakan oleh Gagne, dkk ( dalam Rusmono, 

2014:6) Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Pendapat lain yaitu 

Miarso mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi 

perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Pendapat Kemp 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses yang kompleks, yang 
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terdiri atas fungsi dan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama 

lain serta diselenggarakan secara logis untuk mencapai keberhasilan belajar. 

Keberhasilan belajar adalah apabila siswa dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam kegiatan belajarnya, sedangkan Smith dan Ragan 

mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas penyampaian 

informasi dalam membantu siswa mencapai tujuan, khususnya tujuan-

tujuan belajar, tujuan siswa dalam belajar. 

Dari deskripsi di atas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi 

dua arah dari seorang guru dan peserta didik, keduanya terjadi komunikasi 

yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Hal tersebut di tabelkan oleh Dimyati (2006:13) sebagai 

berikut : 

PERIAN FASE BELAJAR ACARA 
PEMBELAJARAN 

Persiapan untuk 

belajar 

1. Mengarah perhatian Menarik perhatian siswa 

dengan kejadian yang tidak 

seperti biasanya, pertanyaan 

atau perubahan stimulus 

2. Ekspentansi Memberi tahu siswa 

mengenai tujuan belajar 

3. Revital (informasi dan 

keterampilan yang 

relevan untuk memori 

kerja) 

Merangsang siswa agar 

mengingat kembali hasil 

belajar (apa yang telah 

dipelajari) sebelumnya 

Pemerolehan 

dan unjuk 

perbuatan 

4. Persepsi selektif Menyajikan stimulus yang 

jelas sifatnya 

5. Sandi semantik Memberikan bimbingan 

belajar 

6. Revital dan respons Memunculkan perbuatan 

siswa 

7. Penguatan Memberikan balikan 

informatif 
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Revital dan alih 

belajar 

8. Pengisyaratan Menilai perbuatan siswa 

9. Pemberlakuan secara 

umum 

Meningkatkan retensi dan 

alih belajar 

Tabel 1. Hubungan antara Fase Belajar dan Acara Pembelajaran  

 

Sementara itu ada alur proses pembelajaran oleh Al-Tabany (2014:20) di 

gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Proses Pembelajaran 

2. Komponen Belajar dan Pembelajaran 

Pembelajaran pada taraf organisasi mikro mencakup pembelajaran 

bidang studi tertentu dalam suatu pendidikan, tahunan, dan semesteran. 

Apabila pembelajaran tersebut ditinjau dari pendekatan sistem, dalam 

prosesnya akan melibatkan berbagai komponen yang dikemukakan oleh 

Sugandi (dalam Hamdani, 2011:48) sebagai berikut: 

a) Tujuan, secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran 

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau 

sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran. 
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b) Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen 

utama karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. 

c) Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran karena materi pembelajaran akan memberi warna dan 

bentuk kegiatan pembelajaran. 

d) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e) Media pembelajaran adalah alat untuk wahana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi 

meningkatkan peranan strategi pembelajaran. 

f) Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber 

belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang 

berfungsi memperlancar dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran. 

3. Prinsip – prinsip Belajar dan Pembelajaran 

Salah satu tugas guru adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar tidak 

dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus menggunakan teori-teori 

dan prinsip-prinsip belajar agar dapat bertindak secara tepat. Dalam 

perencanaan pembelajaran prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-

batas kemungkinan dalam pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip tersebut 

dikemukakan oleh Dimyati (2006:42-49) yang berkaitan dengan perhatian 

dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, 
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pengulangan, tantangan, balikan dan pengetahuan, serta perbedaan 

individual.  

1. Perhatian dan Motivasi 

 Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul kepada siswa apabila bahan 

pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Disamping perhatian, motivasi 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah 

tenaga yang  menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 

Motivasi dapat bersifat internal artinya datang dari dirinya sendiri, dapat 

juga bersifat eksternal yakni datang dari orang lain, dari guru, orang tua, 

teman dan sebagainya.  

2. Keaktifan  

 kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak 

adalah makhluk yang aktif. Menurut teori kognitif , belajar menunjukan 

adanya jiwa yang sangat aktif, jika mengolah informasi yang kita terima, 

tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. 

Menurut teori ini anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu 

merencanakan sesuatu. Anak mampu untuk mencari , menemukan, dan 

menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam proses 

belajar mengajar anak mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, 

mencari dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik 

kesimpulan. 
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3. Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

 Keterlibatan siswa didalam belajar jangan diartikan keterlibatan 

fisik semata, namun lebih dari itu terutama adalah keterlibatan mental 

emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian dan 

perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai 

dalam pembentukan sikap dan nilai serta mengadakan latihan-latihan 

dalam pembentukan keterampilan. 

4. Pengulangan 

 Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan untuk 

meningkatkan daya-daya, maka daya-daya yang dilatih dengan 

pengadaan pengulangan akan menjadi sempurna. 

5. Tantangan  

 Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa 

bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru banyak 

mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang 

untuk mempelajarinya. 

6. Balikan dan penguatan 

 Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan 

terutama ditekankan oleh teori belajar Operant Conditioning dari B.F. 

Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberikan kondisi adalah 

stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah 

responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect-nya 
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Thomdike. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui 

dan  mendapatkan hasil yang baik. 

7. Perbedaan individual  

 Perbedaan individual berpengaruh pada acara dan hasil belajar 

siswa. Karena perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam 

upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasikal yang dilakukan di 

sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual, 

umumnya pelaksanaan pembelajaran dikelas dengan melihat siswa 

sebgai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang 

lebih sama dengan pengetahuannya.    

Sebagai simpulannya terhadap berbagai prinsip belajar baik menurut 

konsep behaviorisme, kognitivisme maupun konstruktivisme, Sukmadinata 

(2004:165-166) menyampaikan prinsip umum belajar (sedikit 

dikembangkan) sebagi berikut : 

a) Belajar merupakan bagian dari perkembangan. Belajar dan berkembang 

merupakan dua hal yang berbeda tetapi erat hubungannya. Dalam 

perkembangan dituntut belajar, sedangkan melalui belajar terjadi 

perkembangan individu yang pesat. 

b) Belajar berlangsung seumur hidup. Hal ini sesuai dengan prinsip 

pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). 

c) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, 

lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu secara aktif. 
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d) Belajar mencakup semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu belajar harus 

mengembangkan konsep kognitif, afektif dan psikomotordan 

keterampilan hidup (life skill). Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa 

belajar harus mengembangkan cipta (Kognitif), rasa (afektif), karsa 

(motivasi), dan karya (psikomotor). 

e) Kegiatan belajar berlangsung di sembarang tempat dan waktu. 

Berlangsung disekolah (kelas dan halaman sekolah), di rumah, 

dimasyarakat, ditempat rekreasi, di alam sekitar, dalam bengkel kerja, 

di dunia industri, dan sebagainya. 

f) Belajar berlangsung baik dengan guru maupun tanpa guru. Berlangsung 

dalam situasi formal, informal dan non formal. 

g) Belajar terencana dan disengaja menurut motivasi yang tinggi. Biasanya 

terkait dengan pemenuhan tujuan yang kompleks, diarahkan kepada 

penguasaan, pemecahan masalah atau pencapaian sesuatu yang bernilai 

tinggi. Ini harus terencana, memerlukan waktu dan dengan upaya yang 

sungguh-sungguh. 

h) Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan 

yang amat kompleks. 

i) Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Hambatan dan terjadi 

karena belum adanya penyesuaian individu dengan tugasnya, adanya 

hambatan dari lingkungan, kurangnya motivasi, kelelahan dan 

kejenuhan belajar. 
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j) Dalam hal tertentu belajar memerlukan adanya bantuan dan bimbingan 

dari orang lain. Orang lain itu dapat guru, orang tua, teman sebaya, yang 

kompeten dan lainnya. Ingat prinsip scaffolding dan ZPD (Hariyanto, 

2015:128-129). 

4. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya joyce menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran 

untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai (Al-Tabany, 2014:23). 

Adapun pengertian lain yang dikemukakan oleh Soekamto,dkk (dalam 

Trianto, 2011:5) model pembelajaran adalah: “kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar”. Hal ini sejalan dengan apa 

yang dikemukakan oleh Enggen dan Kauchak bahwa model pembelajaran 

memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk megajar. 

Diperkuat dengan penyataan Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2011:6), 

bahwa model pembelajaran meliputi pendekatan mempunyai makna yang 
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lebih luas dari pada strategi, metode atau prosedur. Model pengajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau 

prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan di capai). 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 

Sedangkan Khabibah (dalam Trianto 2011:8), mengatakan bahwa untuk 

melihat tingkat kelayakan suatu model pembelajaran untuk aspek validitas 

dibutuhkan ahli dan praktisi untuk memvalidasi model pembelajaran yang 

dikembangkan. Sedangkan untuk aspek kepraktisan dan efektivitas 

diperlukan suatu perangkat pembelajaran untuk melaksanakan model 

pembelajaran yang dikembangkan. Sehingga untuk melihat ke dua aspek ini 

perlu dikembangkan suatu perangkat pembelajaran untuk suatu topik 

tertentu yang sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan pula 

instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang di inginkan. 

Arends (dalam Trianto, 2011:9) menyatakan bahwa tidak ada satu 

model pembelajaran yang paling baik diantara yang lainnya, karena masing-

masing model pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diuji 
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cobakan untuk mengajarkan materi tertentu. Dalam mengajarkan suatu 

pokok bahasan atau materi tertentu harus dipilih model pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi dalam memilih suatu model 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya materi 

pembelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau 

fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. 

Dalam mengajarkan suatu pokok bahasan atau materi tertentu harus 

dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki 

pertimbangan-pertimbangan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomer 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah ditegaskan: Pertama, dalam rangka mencapai proses 

pembelajaran yang mengacu pada standar-standar proses-proses 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran dan mengadopsi model pembelajaran tematik terpadu. 

Kedua, untuk memperkuat pendekatan ilmiah, tematik terpadu antar mata 

pelajaran, dan tematik salam suatu mata pelajaran diterapkan pembelajaran 

berbasis penyikapan/penelitian. Ketiga, mendorong kemampuan peserta 

didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun 

kelompok, maka disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. 
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Berikut tabel Ikhtisar dan Perbandingan Model-Model Pengajaran 

yang terdapat dalam trianto (2011:11) sebagai berikut : 

Ciri-Ciri 

Penting 

Pengajaran 

Langsung 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Pengajaran 

Berdasarkan 

Masalah 

Strategi-

Strategi Belajar 

Landasan 

Teori 

Psikologi 

Perilaku, Teori 

Belajar Sosial 

Teori Belajar 

Sosial, Teori 

Kontruktivist 

Teori 

Kognitif, 

Teori 

Kontruktivis 

Teori 

Pemrosesan 

Informasi 

Pengem 

bangan 

Teori 

Bandura, 

Skinner 

Dewey, 

Vygotsky, 

Slavin, Piaget 

Dewey, 

Vygotsky, 

Piaget 

Brunner, 

Vygotsky, 

Shiffrin, 

Atkinsons 

Hasil 

Belajar 

Pengetahuan 

Deklaratif 

Dasar, 

Keterampilan 

Akademik 

Keterampilan 

Akademik Dan 

Sosial 

Keterampilan 

Akademik 

Dan Inkuiri 

Keterampilan 

Kognitif Dan 

Metakognitif 

Ciri 

Pengajaran 

Presentasi Dan 

Demonstrasi 

Yang Jelas 

Dari Materi 

Ajar, Analisis 

Tugas Dan 

Tujuan 

Perilaku 

Kerja 

Kelompok 

Dengan 

Ganjaran 

Kelompok Dan 

Struktur Tugas 

Proyek 

Berdasarkan 

Inkuiri Yang 

Dikerjakan 

Dalam 

Kelompok 

Pengajaran 

Resiprokal 

Karak 

Teristik 

Ling 

kungan 

Terstrukturseca

ra Ketat, 

Lingkungan 

Berpusat Pada 

Guru 

Fleksibel, 

Demokratik, 

Lingkungan 

Berpusat Pada 

Guru 

Fleksibel, 

Lingkungan 

Berpusat Pada 

Inkuiri 

Reflekstif, 

Menekan Pada 

Belajar 

Bagaimana 

Belajar 

Tabel 2. Ikhtisar dan Perbandingan Model-Model Pengajaran  
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B. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)  

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pengajaran berdasarkan masalah yang dikatakan oleh Arends (dalam 

Trianto, 2011:68), bahwa pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

Pengertian lain dari Shoimin (2014:130) mendefinisikan bahwa 

Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan 

nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Finkle 

dan Top (dalam Shoimin, 2014:130) menyatakan bahwa PBM merupakan 

pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan 

secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan 

dan keterampilan dengan menempatkan peserta didik dalam peran aktif 

sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan 

baik. Dari definisi diatas mengandung arti bahwa PBL atau PBM 

merupakan suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan 

sehari-hari.  
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2. Karakteristik dan ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Masalah 

Wina Sanjaya (dalam Al-Tabany, 2014:65) menyatakan, bahwa 

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga ciri utama 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Pertama, merupakan aktivitas 

pembelajaran, artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang 

harus dilakukan siswa. Dalam pembelajaran berbasis masalah tidak 

diharapkan siswa hanya mendengarkan, melihat dan mencatat, dan 

menghafal materi pelajaran, tetapi siswa aktif berpikir, berkomunikasi, 

mencari, dan mengolah data serta menyimpulkan. Kedua, aktivitas 

pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, pemecahan 

masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara 

ilmiah. Proses berpikir secara ilmiah dilakukan secara sistematis dan 

empiris. Sistematis artinya melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan 

empiris artinya menyelesaikan masalah berdasarkan pada data dan fakta 

yang jelas. Seorang guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki 

permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil 

dari dari buku teks, atau dari sumber lain misalnya dari peristiwa yang 

terjadi dilingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, dan dari 

peristiwa di masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, Arends (dalam Trianto, 2011:68-69), 

menyatakan bahwa berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah 
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telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

a) Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan di 

sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu, 

pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran 

disekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting 

dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan situasi 

kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban sederhana, dan 

memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 

b) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran 

berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, 

masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam 

pemecahannya, siswa meninjau masalah tersebut dari banyak mata 

pelajaran. 

c) Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah 

mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari 

penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis 

dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat 

ramalan, mengumpulkan dan menganalisa informasi, melakukan 

eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan 

kesimpulan. Metode yang digunakan bergantung pada masalah yang 

sedang dipelajari. 
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d) Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan 

masalah menuntut siswa untuk menghasilakan produk tertentu dalam 

bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau 

mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. 

e) Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara 

berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan 

motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog 

dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 

berfikir.    

Berdasarkan karakteristik yang dijelaskan oleh beberapa ahli, berikut 

Barrow, Min Liu (2005) (dalam Shoimin, 2014:130) menjelaskan 

karakteristik dari PBM, sebagai berikut: 

a) Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa 

sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL di dukung juga oleh teori 

konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat mengembangkan 

pengetahuannya sendiri. 

b) Authentic problem form the organizing focus for learning 

Masalah yang disajikan kepada siswa mampu dengan mudah memahami 

masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami 
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masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesional 

nanti. 

c) New information is acquired through self-directed learning 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum 

mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga 

siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku 

atau informasi lainnya. 

d) Learning occours in small groups 

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha 

membangun pengetahuan secara kolaboratif, PBM dilaksanakan dalam 

kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang 

jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 

e) Teacher act as facilitators 

Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Meskipun begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa 

dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai.  

Adapun dalam penilaiannya menurut Baron (dalam Rusmono, 2014:77) 

bahwa penilaian dalam strategi pembelajaran dengan Problem based 

learning meliputi penilaian siswa, guru dan teman sebaya. Penilaian oleh 

siswa, yaitu setiap siswa diberi kuesioner oleh sekolah untuk menilai 

penampilan setiap kelompok, setiap siswa memberi catatan sendiri langkah-

langkah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok dan perorangan termasuk 

komentar. Penilaian oleh guru, yaitu guru mengadakan ujian tertulis atau 
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lisan, dimana setiap siswa diminta untuk memperagakan mengenai: 

penguasaan informasi, pemahaman terhadap proses penyelesaian masalah, 

menghubungkan dengan kurikulum, dan kemauan untuk menerima 

informasi dan pengetahuan baru pada masalah baru. Di samping itu, guru 

juga mengadakan pengamatan pada setiap kegiatan kelompok, karena guru 

berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan kelompok. Penilaian teman 

sebaya, dilakukan menggunakan lembaran penilaian untuk siswa yang 

disiapkan oleh sekolah mengenai bagian-bagian yang dinilai. 

3. Langkah – Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah\ 

Berikut ini adalah tahapan pembelajaran dengan strategi Problem Based 

Learning (Rusmono, 2014:81) : 

Tahap Pembelajaran Perilaku Guru 
Tahap 1: 
Mengorganisasikan siswa 

kepada masalah 

Guru menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik penting, 

dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri 

Tahap 2: 
Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu 

Tahap 3: 
Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan 

dan solusi  

Tahap 4: 
Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

karya serta pameran 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan hasil karya yang sesuai seperti laporan, 

rekaman video, dan model, serta membantu mereka 

berbagi karya mereka 

Tahap 5: 
Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi atau 

penyelidikan dan proses-proses yag mereka gunakan 

Tabel 3. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah 



29 
 

 
 

 Berikut alur Proses pembelajaran berbasis masalah dapat dilihat 

pada flowchart (Rusman, 2014:233) sebagai berikut: 

 

 

 

 

   

  

  

 

Gambar 2. Keberagaman Pendekatan PBM 

4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Berikut kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah (dalam 

Hamdani, 2011:88): (1) Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga 

pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik; (2) Siswa dilatih untuk 

dapat bekerja sama dengan siswa lain; (3) Siswa dapat memperoleh 

pemecahan dari berbagai sumber. 

Adapun perdapat lain dari Haris Mudjiman mendeskripsikan (dalam Al-

Tabany, 2014:65), bahwa keuntungan pembelajaran berbasis masalah yaitu: 

(1) pembelajaran berbasis masalah mendorong kerja sama dalam 

menyelesaikan tugas ; (2) pembelajaran berbasis masalah memiliki unsur-

unsur belajar magang yang bisa mendorong pengamatan dan dialog dengan 

orang lain sehingga secara bertahap siswa dapat memahami peran peran 

Menentukan Masalah 

Analisis Masalah dan Isu Belajar 

Pertemuan dan Laporan 

Penyajian Solusi dan Refleksi 

Kesimpulan, Integrasi, dan Evaluasi 

Belajar Pengarahan diri 

Belajar Pengarahan diri 

Belajar Pengarahan diri 

Belajar Pengarahan diri 
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penting aktivitas mental dan belajar yang diluar sekolah; (3) pembelajaran 

berbasis masalah melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang 

memungkinkan siswa menginterprestasikan dan menjelaskan fenomena 

nyata dan membangun pemahan tentang fenomena tersebut; (4) 

pembelajaran berbasis masalah berusaha membantu siswa menjadi 

pembelajar yang mandiri dan otonom. 

Pembelajaran Berdasarkan masalah juga memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah menurut Wina Sanjaya 

(dalam Al-Tabany, 2014:69) yaitu : (1) manakala siswa tidak memiliki 

minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit 

untuk dipecahkan, maka mereka akan merasakan enggan untuk mecoba; (2) 

keberhasilan pembelajaran melalui Problem Based Learning ini 

membutuhkan waktu untuk persiapan; (3) tanpa pemahaman mengapa 

mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Berikut 

kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah (Hamdani, 2011:88): 

(1) Untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat dicapai; 

(2) Membutuhkan banyak waktu dan dana; (3) Tidak semua mata pelajaran 

dapat diterapkan dengan metode ini. 

5. Fungsi Pendidik dalam Pembelajaran Berbasis Masalah 

Dalam model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning) guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan 

motivator. Guru mengajukan masalah autentik/mengorientasikan siswa 
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kepada permasalahan nyata (real world), memfasilitasi/membimbing 

(scaffolding) dalam proses penyelidikan, memfasilitasi dialog antar siswa, 

menyediakan bahan ajar siswa serta memberikan dukungan dalam upaya 

peningkatkan temuan dan perkembangan intelektual siswa. Guru harus 

menggunakan proses pembelajaran yang akan menggerakkan siswa menuju 

kemandirian, kehidupan yang lebih luas dan belajar sepanjang hayat. 

Lingkungan belajar yang dibangun guru harus mendorong cara berfikir 

reflektif, evaluasi kritis dan cara berfikir yang berdayaguna. Peran guru 

dalam Pembelajaran Berbasis Masalah berbeda dengan peran guru di dalam 

kelas. Rusman (2014:234-235) menjelaskan bahwa guru dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah memusatkan perhatiannya pada:  

1. Memfasilitasi proses PBM dengan cara menyiapkan siswa dalam 

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah: 1) membantu siswa mengubah 

cara berfikir; 2) menjelaskan PBM; 3) memberi siswa ikhtisar siklus 

PBM, struktur dan batasan waktu; 4) mengomunikasikan tujuan, hasil 

dan harapan; 5) menyiapkan siswa untuk pembaruan dan kesulitan yang 

akan menghadang; dan 6) membantu siswa merasa memiliki masalah.  

2. Menekankan Belajar Kooperatif yaitu PBM menyediakan cara untuk 

inquiry yang bersifat kolaboratif  sebagai proses dimana orang 

melakukan refleksi dan kegiatan secara berulang-ulang, bekerja dalam 

tim untuk menjawab pertanyaan penting. Dalam proses PBM  siswa 

belajar bahwa bekerja dalam tim dan kolaborasi yang penting untuk 

mengembangkan proses kognitif yang berguna untuk meneliti 
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lingkungan, memahami permasalahan, mengambil dan menganalisis 

data penting serta mengelaborasi solusi. 

3. Memfasilitasi Pembelajaran Kelompok Kecil dalam Pembelajaran 

Berbasis Masalah. Belajar dalam kelompok kecil lebih mudah dilakukan 

apabila anggota berkisar antara 1 sampai 10 siswa atau bahkan lebih 

sedikit dengan satu orang guru. Guru dapat menggunakan berbagai 

teknik belajar kooperatif untuk menggabungkan kelompok-kelompok 

tersebut dalam langkah-langkah yang beragam dalam siklus PBM untuk 

menyatukan ide, berbagai hasil belajar dan penyajian ide. 

4. Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Masalah. Guru dapat mengatur 

lingkungan belajar untuk mendorong penyatuan dan pelibatan siswa 

dalam masalah. Guru dapat memainkan peran aktif dalam memfasilitasi 

inquiry kolaboratif dan proses belajar siswa. 

6. Proses Belajar Berbasis Kognitif 

Pemecahan masalah yang efektif dalam setting dunia nyata 

melibatkan penggunaan proses kognitif, meliputi perencanaan penuh 

untuk berpikir (menggunakan waktu untuk berpikir dan merencanakan), 

berpikir secara menyeluruh (terbuka dengan berbagai gagasan dan 

menggunakan perspektif yang beragam), berfikir secara sistematik 

(diatur menyeluruh dan sitematik), berpikir analitik (pengklasifikasian, 

analisis logis dan kesimpulan), berpikir analogis (mengaplikasikan 

persamaan, pola, berpikir paralel dan lateral), berpikir sistem (holistik 

dan berpikir menyeluruh). 
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Berpikir digunakan dalam Pembelajaran Berbasis Masalah ketika 

siswa merencanakan, membuat hipotesis, menggunakan perspektif 

beragam, dan bekerja melalui fakta dan gagasan secara sistematis. 

Resolusi masalah juga melibatkan analisis logis dan kritis, peggunaan 

analogi dan berpikir divergen, integrasi kreatif dan sintesis (Rusman, 

2014:236). 

C. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah nama dari suatu 

mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan berusaha membina perkembangan moral 

anak didik sesuai dengan nilai-nilai pancasila, agar dapat mencapai 

perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari (Daryono,1998:1) 

Pengertian lain yaitu dari Aziz Wahab,dkk (dalam Cholisin,2004:10) 

mengemukakan bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan ialah media 

pengajaran yang akan meng Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas 

dan penuh tanggung jawab”. Indonesia yang terkenal keberanekaragaman 

budaya, agama, serta bahasa akan sangat sulit jikalau tidak ada pelajaran 

yang materinya berisikan hal-hal tersebut untuk menjadikan pembentukan 

diri warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2014 
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tentang pedoman mata pelajaran (PMP) Pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan pada tingkat SMP , sebagai berikut : 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. 

Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) 

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan 

dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan 

kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan 

pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, nilai 

dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana 

psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang 

berkarakter Pancasila.   

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didalam pedoman 

mata pelajaran (PMP) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada 

tingkat SMP  Secara khusus berisikan keseluruhan dimensi tersebut 

sehingga peserta didik mampu: 

1. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, 

dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;  

2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan 

pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat 

kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan 

4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai 

anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan 

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya. 
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D. Kajian Hasil Penelitian 

Skripsi/Journal Perbedaan Persamaan 

Dewi, Fani Sicelia. 
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dan Kewarganegaraan. 
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Universitas Negeri 

Semarang. Skripsi 

dengan judul 
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Pelajaran PPKn Kelas 

VII A SMP Negeri 8 

Semarang”  

1. Lokasi penelitian 

berada di 

Semarang 

2. Fokus peneltian 

tentang penerapan 

3. Fokus penilian 

tentang kendala-

kendala 

1. Sama-sama 

meneliti dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

(problem based 
learning) 

Amalya, Vina. 2015. 

Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. 

Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri 

Semarang. Skripsi 

dengan judul 

“Perbedaan Hasil 

Belajar Antara 

Problem Based 

Learning dan 

Pembelajaran 

Scientific Pada Mata 

Pelajaran PPKn kelas 

VII di SMP Negeri 1 

Weleri” 

1. Lokasi Penelitian 

di Weleri 

2. Fokus penelitian 

tentang 

perbedaan hasil 

belajar siswa 

1. Sama-sama 

meneliti dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

berbasis masalah 

(problem based 
learning) 
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E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan kerangka konseptual yang memaparkan 

dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-

variabel yang berhubungan yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis, 

sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di 

lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Setelah proses pelaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah oleh guru. Maka pencapaian kompetensi 

oleh guru dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perkembangan 

pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki 

dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. 

Proses pembelajaran juga dapat memberikan umpan balik kepada 

pendidik agar dapat menyempurnakan proses pembelajaran. Pendidik 

dalam menerapkan pembelajaran dengan pegangan kurikulum 2013 harus 

diterapkan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan 

dengan kegiatan belajar mengajar dikelas menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. Dalam fokus penelitian yang pertama, 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian. Kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran meliputi faktor penghambat dan faktor pendorong. Yang 

nantinya akan menghasilkan penilaian dari hasil belajar siswa. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Judul 

“Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Berbasis Masalah pada Kelas VII di SMP 

Negeri 2 Kudus”. Dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Pertama, 

perencanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah dengan mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yang merupakan kunci sukses dalam pembelajaran 

diantaranya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

dibuat oleh guru SMP Negeri 2 Kudus sekali di setiap semester. Kedua, 

pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru, peran guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis masalah hanya sebagai 

fasilitator, sedangkan siswa lebih aktif dalam menyelesaikan masalah yang 

telah dibimbing guru. Ketiga, penilaian pembelajaran PPKn berbasis 

masalah tidak hanya dengan test melainkan ada 2 penilaian yaitu penilaian 

kelompok dan penilaian individu yang dilihat dari proses dan hasil. Dari 

proses yang merupakan penilaian dari proses pembelajaran yang 

diperhatikan oleh guru, sedangkan dari hasil merupakan penilaian hasil 

laporan siswa yang diserahkan pada guru dan diberi nilai. 

2. Terdapat faktor penghambat proses pembelajaran PPKn berbasis masalah 

yaitu penyusunan RPP, kurangnya waktu pembelajaran. Sedangkan faktor 
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pendorong antara lain faktor eksternal (lingkungan keluarga dan teman 

sebaya) dan faktor internal (motivasi diri sendiri). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi model pembelajaran 

berbasis masalah agar lebih maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran 

PPKn berbasis masalah serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada 

di SMP N 2 Kudus. 

2. Bagi pihak guru model pembelajaran PPKn berbasis masalah lebih baik 

diterapkan dalam materi yang siswa mudah memahami. 
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e. Faktor Internal 

25. Adakah faktor internal yang mempengaruhi proses pembelajaran PPKn 

berbasis masalah? 

26. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi proses pembelajaran PPKn 

berbasis masalah? 

 

 

 


