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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Examples Non Examples 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. 1  Model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematik yang 

dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam mengorganisasikan proses 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Ciri utama sebuah model 

pembelajaran adalah adanya tahapan atau sintaks pembelajaran.2 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Menurut Arends yang dikutip 

oleh Agus Suprijono model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap – tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 3  Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

                                                           
1 Ismail Sukardi, model-model pembelajaran modern, ( Yogyakarta: tunas gemilang press, 

2013) hal. 29  
2 Ridwan abdul sani, inovasi belajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 89 
3  Agus Suprijono, cooperative learing (Teori & Aplikasi PAIKEM), (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 2010), hal. 46 
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prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar.  

Menurut Kemp sebagaimana dikutip oleh Rusman, mengemukakan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik 

atau siswa.4 

Model pembelajaran yang ideal adalah model yang mengeksplorasi 

pengalaman belajar efektif, yaitu pengalaman belajar yang memungkinkan siswa / 

seseorang mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam lingkungan 

belajarnya. Siswa diberi kesempatan yang luas untuk melihat, memegang, merasakan, 

dan mengaktifkan lebih banyak indra yang dimilikinya. Dalam sebuah model 

pembelajaran yang ideal, guru hendaknya menyiapkan kegiatan belajar mengajar 

yang melibatkan mental siswa secara aktif melalui beragam kegiatan seperti 

mengamati, bertanya, menjelaskan, berkomentar, mengajukan hipotesis, 

mengumpulkan data dan sejumlah kegiatan mental lainnya. 

2. Pengertian Model Pembelajaran Examples Non Examples 

Examples non examples adalah model pembelajaran yang menggunakan 

media gambar sebagai media pembelajarannya. Model ini bertujuan untuk 

mendorong siswa agar belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan 

                                                           
4Rusman, Model-model Pembelajaran (mengembangkan Profesionalisme Guru), (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), hal 132 
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permasalahkan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu. 5 

Examples non examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara 

cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari examples dan non examples dari 

suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan 

keduanya sesuai dengan konsep yang ada. 

Examples memberikan gambaran sesuatu yang menjadi contoh akan suatu 

materi yang sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan gambaran akan 

sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang dibahas. Dengan memusatkan 

perhatian siswa terhadap examples non examples, diharapkan perhatian siswa untuk 

menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada.  

Model pembelajaran ini juga dirancang agar siswa memiliki kompetensi 

dalam menganalisis gambar dan memberikan deskripsi mengenai apa yang ada dalam 

gambar. Dengan deskripsi itulah inti atau konsep dasar model pembelajaran ini, 

dimana model pembelajaran examples non examples ini lebih menekankan pada 

konteks analisis siswa.  

Model pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan bantuan lainnya seperti 

menggunakan OHP, proyektor, ataupun dengan menggunakan poster. 6 Dan guru 

harus memastikan bahwa gambar yang digunakan adalah gambar yang betul-betul 

                                                           
5 Imas kurniasih, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (yogyakarta: kata pena, 2015), 

hal 31 
6 Ibid., hal. 32 
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dapat mencuri perhatian anak, sehingga para siswa betul-betul bisa fokus dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

3. Kelebihan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

Kelebihan model ini adalah: 

a. Siswa memiliki pemahaman dari sebuah definisi dan selanjutnya 

digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih 

mendalam dan lebih lengkap. 

b. Model ini mengatarkan siswa agar terlibat dalam sebuah penemuan dan 

mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui 

pengalaman dari gambar-gambar yang ada. 

c. Ketika model ini diberikan, maka siswa akan mendapatkan dua konsep 

sekaligus, karena ada da gambar yang diberikan. Dimana salah satu gambar 

sesuai dengan materi yang dibahas dan gambar lainnya tidak. 

d. Model ini akan membuat siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

e. Siswa mendapat pengetahuan yang aplikatif dari materi berupa contoh 

gambar. 

f. Dan yang lebih penting dari semua itu, siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapatnya secara pribadi. 

4. Kelemahan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

a. Kekurangan model pembelajaran ini adalah keterbatasan gambar untuk 

semua materi pembelajaran. Karena tidak semua materi dapat disajikan 

dalam bentuk gambar. 
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b. Model ini tentu saja akan menghabiskan waktu yang akan lama, apalagi 

jika antusias siswa yang besar terhadap materi tersebut.7 

 

B.  Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hasil adalah sesuatu yang menjadi 

akibat dari usaha, pendapatan, panen, dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia hasil diartikan sebagai sesuatu yang ada (terjadi) oleh suatu kerja, 

berhasil sukses.8  Hasil bermakna pada keberhasilan seseorang dalam belajar atau 

dalam bekerja atau aktivitas lainnya. Hasil adalah prestasi yang telah dicapai dari 

yang telah dilakukan atau dikerjakan.9 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.10 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.11 Oemar 

Hamalik mendefinisikan belajar sebagai modifikasi atau memperteguh kelakuan 

                                                           
7 Ibid., hal. 33  
8 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakara: Rineka Cipta, 1996), hal. 53 
9 Roestiyah dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 5 
10 Slameto, Balajar ..., hal. 2  
11Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 13 
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melalui pengalaman dan latihan. 12  Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, belajar 

merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, perubahan itu dapat mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga kemungkinan mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih buruk.13 

Adapun pengertian belajar menurut W.S. Winkel adalah suatu aktifitas mental 

yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas.14 

Di dalam Al-Qur’an paling tidak ada dua istilah yang berkonotasi belajar, 

yaitu ta‟alluma dan darasa. 15  ta‟alluma secara harfiah dapat diartikan kepada “ 

menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran” dengan demikian, belajar 

sebagai terjemahan dari ta‟alluma dapat didefinisikan kepada perolehan ilmu sebagai 

akibat dari aktifitas pembelajaran. Atau dengan kata lain belajar merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dimana aktifitas tersebut membuatnya 

memperoleh ilmu. 

Dalam Al-Qur’an kata ta‟alluma itu terulang dua kali. Keduanya digunakan 

dalam perbincangan tentang ilmu sihir, yaitu:  

                                                           
12Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 36  
13 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 85 
14 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group,2014),  hal 4 
15 Kadar M.Yusuf, Tafsir..., hal 34 
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Artinya : “Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) 
memisahkan antara seoran (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan 
dapat mencelekakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. 
Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi 
manfaat kepada mereka.”(QS. Al-Baqarah:102) 

 
 Berdasarkan pengertian ta‟alluma diatas, maka ayat ini dapat diartikan bahwa 

orang yahudi menerima ilmu sihir dari Harut dan Marut sebagai hasil pengajaran 

keduanya. Dan ilmu yang mereka dapatkan itu tidak bermanfaat buat mereka, bahkan 

memberi mudharat. Mereka melakukan berbagai aktifitas sesuai dengan bimbingan 

atau arahan guru sihir, dimana berdasarkan aktifitas dan mengikuti arahan tukang 

sihir tersebut, maka para pencari ilmu sihir itu memperoleh apa yang mereka cari. 

Tetapi pada akhirnya pengetahuan yang telah mereka peroleh sesungguhnya tidak 

berguna bagi mereka sendiri, malah dapat mencederai mereka. 

 Ungkapan Al-Qur’an “wa yata‟allamima ma yadurruhumwa la yanfa‟uhum” 

menggambarkan bahwa objek yang dipelajari mestilah sesuatu yang berguna atau 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sesuatu yang tidak berguna bahkan dapat 

mencederai manusia tidak pantas dipelajari. 

 Sedangkan kata darasa secara harfiah selalu diartikan kepada” mempelajari “ 

seperti yang terlihat dalam firman Allah:16 

                              

                                                           
16 Ibid., hal 36 
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Artinya: “Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-
orang yang beriman mendapat petunjuk) dan supaya orang-orang musyrik 
mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu (dari ahli Kitab)", 
dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang 
mengetahui.”(QS. Al-An‟am: 105) 

 
Kata darasa dalam ayat ini berarti “ engkau telah mempelajari “. Al-Isfihani 

secara harfiah memaknai kata darasa itu dengan “ meninggalkan bekas”. Berangkat 

dari makna harfiah ini, maka belajar dapat didefinisikan kepada suatu kegiatan 

pencarian ilmu, dimana hasilnya berbekas dan berpengaruh terhadap orang yang 

mencarinya. Artinya, belajar tidak hanya sekedar aktifitas tetapi ia mesti 

mendatangkan pengaruh atau perubahan pada orang yang belajar tersebut. 

Dari beberapa pengertian belajar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap 

baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Setelah melalui proses belajar 

maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan  belajar yang disebut juga sebagai 

hasil belajar.  

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat 

dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan 

evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari 

tingkat penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan 



37 

 

 

 

demikian penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari disekolah, 

baik itu menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan.17  

Nawawi mengemukakan definisi hasil belajar sebagaiman dikutip oleh 

Ahmad Susanto hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Secara sederhana, yang 

dimaksud hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar.18 Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru 

menetapkan tujuan belajar.19 

Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil 

belajar berupa:20 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan, maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktifitas kognitif bersifat khas. 

                                                           
17 Asep Jihad dan Abdul Haris..., hal 15  
18 Ahmad susanto, Teori Belajar..., hal 5 
19 Slameto, Balajar..., hal 5 
20  Fajri Imail, Evaluasi Pendidikan,(Palembang:Tunas Gemlang Press, 2014), hal. 39  
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c. Strategi kognitif yaitu kecakapan manyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujudnya otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terahadap objek tersebut.   

2. Prinsip-Prinsip Belajar 

Belajar adalah perubahan kemampuan yang dicapai seseorang melalui 

aktivitas. Perubahan kemampuan tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

Adapun prinsip-prinsip belajar antara lain:21 

a. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki 

ciri-ciri: 

1) Perubahan yang disadari 

2) Berkesinambungan dengan perilaku lainnya 

3) Bermanfaat bagi bekal hidup 

4) Positif 

5) Tetap atau permanen 

6) Bertujuan dan terarah 

7) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan 
                                                           

21 Agus Suprijono, cooperative learning..., hal 4  
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b. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

c. Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah 

hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.  

Belajar sebagai suatu aktifitas dalam mencari ilmu mesti didasarkan atas 

prinsip-prinsip tertentu, yang meliputi ketauhidan, keikhlasan, kebenaran, dan tujuan 

yang jelas. Tauhid merupakan dasar pertama dan utama, dimana kegiatan belajar 

mesti dibangun diatasnya. Dengan kata lain belajar mesti berangkat dari ketauhidan 

dan juga berorientasi kepadannya. Penekanan Al-Qur’an mengenai prinsip keimanan 

(ketauhidan), dapat dilihat dalam ayat yang pertama turun, yaitu: 22 

                 

Artinya:“ bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.”(QS. Al-

„alaq: 1) 

 Ayat ini menjelaskan, bahwa membaca sebagai salah satu aktifitas belajar 

mesti berangkat dari nama tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Dengan 

demikian, belajar mesti berangkat dari keimanan dan berorientasi untuk 

memperkuatnya. Penguasaan ilmu adalah sebagai modal yang dapat menambah dan 

memperkokoh keimanan tersebut. Dan hasilnya adalah tunduk dan patuh kepada sang 

khaliq. 

 

                                                           
22 Kadar. M. Yusuf, tafsir..., hal 49  



40 

 

 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati 

jiwa raga anak mengalami perkembangan. 23  Perkembangan merupakan suatu 

perubahan, yang bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi 

material, melainkan pada fungsional.24 Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu 

baik yang berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. 

Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri 

dan lingkungannya. Pertama, siswa dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, 

lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-

sumber belajar, metode, serta dukungan lingkungan dan keluarga . 

Dalam kegiatan belajar mengajar, hasil yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan adalah impian setiap pendidik. Namun tidak bisa dipungkiri jika 

keberhasilan yang di inginkan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang disebabkan 

oleh berbagai faktor sebagai penghambatnya. Sebaliknya, jika yang diinginkan 

tersebut dapat terwujud sesuai harapan, maka berbagai faktor itu juga sebagai 

pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain:25 

                                                           
23 Ahmad Susanto. Teori..., hal 12 
24 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh,  Psikologi Perkembangan Untuk: Fakultas Tarbiyah, 

IKIP, SGPLB Serta Para Pendidik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6 
25 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, strategi belajar mengajar (Jakarta; PT Rineka 

Cipta, 2002), hal. 123-133  
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a. Tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses 

belajar mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan 

pengajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. 

Tujuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

mengajar dalam setiap kali pertemuan kelas. 

b. Guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik disekolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang 

dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi anak yang cerdas. 

Setiap guru mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, 

pengalaman belajar yang berbeda pula yang dapat menghasilkan proses 

belajar mengajar yang berlainan. Keberhasilan anak didik menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam setiap kali pertemuan 

kelas itu bervariasi, variasi hasil produk ini patokannya adalah tujuan 

pembelajaran yang harus di capai anak didik. 

Terdapat sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas 

proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu: 

1) Teacher Formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua 

pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang social mereka. 
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Yang termasuk kedaalam aspek ini diantaranya tempat asal kelahiran 

gur termasuk suku, latar belakang budaya, dan adat istiadat. 

2) Teacher Training Experience, pengalaman-pengalaman yang 

berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, 

misalnya pengalaman latihan professional, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman jabatan. 

3) Teacher Propertis, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sifat yang dimilki guru, misalnya sifat guru terhadap profesinya, sikap 

guru terhadap siswa, kemampuan dan intelegensi guru, motivasi dan 

kemampuan mereka baik kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran termasuk didalamnya kemampuan dalam merencanakan 

dan evaluasi pembelajaran maupun kemampuan dalam penguasaan 

materi. 

c. Anak didik. Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke 

sekolah, setiap anak didik mempunyai perbedaan dalam aspek biologis, 

intelektual, dan psikologis. Hal ini yang dapat mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar. 

d. Kegiatan pengajaran. Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya 

interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai 

perantaranya.   
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e. Bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat 

dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan 

ulangan, biasanya bahan pelajaran itu di kemas dalam benuk buku paket. 

Sedangkan alat evaluasi yang dapat digunakan tidak hanya benar-salah 

dan pilihan ganda, tetapi juga menjodohkan, melengkapi dan essay.  

4. Tingkat Keberhasilan Belajar 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. 

Masalah yang dihadapi adalah sampai ditingkat mana prestasi (hasil) belajar 

yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal inilah keberhasilan proses 

mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkat keberhasilan 

tersebut adalah sebagai berikut :26 

a. Istimewa/maksimal : apabila seluruh bahan plajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

b. Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar 76% s/d 99% bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

c. Baik/minimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s/d 75% 

saja dikuasai oleh siswa  

d. Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa. 

                                                           
26Ibid., hal. 121-122   
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5. Macam-Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan diatas meliputi pemahaman konsep 

(aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotorik), dan sikap (aspek afektif). 

a. Pemahaman Konsep 

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari 

materi atau bahan yang dipelajarai. Pemahaman ini adalah seberapa besar 

siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang ia lihat, yang 

diaalami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung 

dilakukan. 

Pemahaman mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Pemahaman merupakan kemampuan umtuk menerangkan dan 

menginterprestasikan sesuatu; ini berarti bahwa seseorang yang telah 

memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu 

menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain 

itu, bagai mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu 

memberikan interprestasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan 

keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan 

kondisi yang ada pada saat ini dan yang akan dating. 

2) Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas 

mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang telah 

dipelajari. Bagi orang yang benar-benar telah paham ia akan mampu 
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memberikan gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan 

memadai. 

3) Pemahaman lebih sekedar dari pada mengetahui, karena pemahaman 

melibatkan proses mental yang dinamis, dengan memahami ia akan 

mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya 

memberikan gambaran dalam satu contoh saja tetapi mampu memberikan 

gambaran yang lebih luas dan baru sesuai dengan kondisi saat ini. 

4) Pemahaman merupakan suatu proses terhadap yang masing-masing tahap 

mempunyai kemampuan tersendiri. 

b. Keterampilan Proses  

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan social yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar dan perbuatan secara efektif dan 

perbuatan secara efesien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk 

kreativitas. 

Dalam melatih keterampilan proses, secra bersama dikembangkan pula sikap-

sikap yang dikehendaki, seperti kreativitas, kerja sama, bertanggung jawab, dan 

disiplin sesuai dengan studi yang bersangkutan. 

c. Sikap 

Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mecakup pula 

aspek respon fisik. Jadi, sikap ini harus di kekompakkan antara mental dan fisik 
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secara serempak. Jika mental saja yang dimunculkan, maka belum tampak secara 

jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya. Selanjutnya, Anwar menggungkapkan 

tentang struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu 

komponen kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap; komponen afektif 

yaitu perasaan yang menyangkut emosional, dan komponen konatif merupakan 

aspek kecenderungan berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimilki 

seseorang. 

Untuk menjelaskan lebih lanjut ketiga aspek tersebut ada berbagai model yang 

dapat mencakup ketiga aspek tersebut, yaitu: 

1) Teknik pelaporan diri sendiri (Self- report technique). Teknik pelaporan 

diri berbentuk respons seseorang terhadap sejumlah pertanyaan. Respon 

ini mungki berupa “ya” atau “tidak”, atau mungkin pula dinyatakan dalam 

bentuk skala yang menunjukkan derajat respons negative atau positif 

terhadap perangsang yang bersangkutan dengan suatu objek sikap. 

2) Observasi terhadap perilaku yang tampak (observation of behavior). 

Dengan model seperti ini, sikap ditafsirkan dari perilaku seseorang yang 

tampak, dengan memperhatikan tiga dimensi, yaitu arah perilaku (positif 

atau negatif), kadar atau derajat tersebut yang memperlihatkan kontinuitas 

dari lemah, sedang, kuat, dan kuat sekali untuk menentukan 

kemunculannya dalam perilaku. 
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3) Sikap yang disimpulkan dari perilaku orang yang bersangkutan, dalam hal 

ini sikap diperkirakan berdasarkan tafsiran terhadap perkataan, tindakan 

dan tanda-tanda non verbal, seperti gerakan muka atau badan seseorang. 

Dalam hubunggannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih 

diarahkan pada pengertian pemahamnan konsep. Dalam pemahaman konsep, 

maka domain yang sangat berperan adalah domain kognitif.27 

 

C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

 Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dua istilah teknis 

dalam kepustakaan asing, yakni civic education dan citizenship education. 28 

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang materi pokoknya 

adalah demokrasi politik yang ditunjukkan kepada peserta didik atau warga negara 

yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan dinyatakan sebagai upaya 

menerapkan ilmu kewarganegaraan dalam proses pendidikan. 

 Secara terminologis pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia di 

artikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara 

dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu di proses dalam rangka untuk 

                                                           
27 Ahmad Susanto, Teori ..., hal. 6-11 
28 Winarno, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013), 

hal.  4  
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membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar 

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara.29 

 “Numan Soemantri mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan yang 

kiranya cocok dengan Indonesia adalah sebagai program pendidikan yang berintikan 

demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, 

pengaruh positif dari pendidikan sekolah, mayarakat dan orang tua yang kesemuanya 

itu di proses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan 

bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar 

pancasila dan UUD 1945.30 

2. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Ciri – ciri pendidikan kewarganegaraan 

1) Materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan 

dengan hubungan antar warga Negara dengan Negara dan materi 

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) 

2) Bersifat interdisipliner Bertujuan membentuk warga negara yang dapat 

diandalkan oleh bangsa dan Negara.31 

 Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan (PKn) di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan 

                                                           
29 Ibid..,hal 6  
30 Ibid..,hal 7  
31 Ibid..,hal 14 
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kewarganegaraan dan pendidikan bela Negara. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) 

mengembangkan fungsinya sebagai aplikasi dari ilmu kewarganegaraan (civics) ke 

dalam pendidikan. 

b. Ruang Lingkup PKn 

 Ruang lingkup Pkn ada 8 meliputi: persatuan dan kesatuan bangsa; norma, 

hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; 

kekuasaan dan politik; pancasila; dan globalisasi. 32  Penjabaranya adalah sebagai 

berikut: 

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

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 

sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan 

jaminan keadilan. 

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

tertib disekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan – perturan 

daerah, norma – norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim 

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 

                                                           
32Ibid..,hal 28  
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3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

perhormatan dan perlindungan HAM. 

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

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara. 

5) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi – konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

6) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem 

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

7) Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

pancasila sebagai ideologi terbuka. 

8) Globalisasi meliputi: globalisasi dilingkungannya, politk luar negeri Indonesia 

di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi 

internasional dan mengevaluasi globalisasi. 


