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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu 

berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektual saja, 

akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik 

secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa. Pada dasarnya 

pendidikan adalah usaha manusia (pendidik) yang dengan penuh tanggung 

jawab membimbing anak-anak didik menjadi kedewasaan.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang 

studi yang diajarkan di sekolah dasar (SD). Mata pelajaran PKn isi pokoknya 

meliputi cara memperoleh kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara 

dll. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mengikuti 

pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti adanya 

Pilpres, Pilgub, Pilkada, bahkan Pilkades. Pemilu ini sudah sering dilakukan di 

Indonesia karena Indonesia merupakan negara demokrasi. 

Mata pelajaran PKn di SD juga mempelajari tentang Pemilu, maka dari 

itu siswa SD juga perlu memahami mengenai Pemilu. Dengan demikian siswa 

SD harus paham mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu dan 

mampu melalukan Pemilu dengan tata cara yang benar. Hal ini dapat dimulai 
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dengan cara yang paling sederhana, seperti dengan melakukan Pemilihan 

Pengurus Organisasi Sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V di SD Negeri 1 

Klapasawit guru mengatakan bahwa mata pelajaran yang sulit diajarkan pada 

siswa adalah mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn). Mata 

pelajaran PKn merupakan pelajaran yang bersifat “hafalan”, jadi siswa harus 

banyak dan rajin membaca buku agar siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan baik. Hal itulah yang membuat banyak siswa merasa 

bosan dengan mata pelajaran PKn. Menurut guru kelas V pembelajaran PKn 

tidak akan berjalan dengan efektif apabila masih ada beberapa siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar PKn dan masih kurang bertanggung jawab 

dalam pembelajaran. 

Guru kelas V juga mengatakan bahwa siswa-siswanya kurang 

memiliki sikap yang baik dalam dirinya, terutama dalam sikap tanggung 

jawab. Para siswa kurang bertanggung jawab apabila diberi tugas oleh guru. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap siswa kelas V pada saat 

proses pembelajaran berlangsung terlihat banyak siswa yang bermain sendiri 

pada saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Pada saat diberikan 

tugas kelompok oleh guru, banyak siswa yang tidak ikut mengerjakan tugas 

kelompoknya, terutama siswa laki-laki, Saat mengerjakan tugas kelompok 

yang seharusnya dikerjakan bersama-sama oleh seluruh anggota 

kelompoknya, justru hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang saja. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan sikap tanggung 

jawab pada siswa kelas V, karena tanggung jawab merupakan sikap dan 
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perilku seseorag untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan 

sekitarnya (Retno Listyarti 2012: 8). 

Kurangnya sikap tanggung jawab dan ketertarikan siswa pada mata 

pelajaran PKn berdampak pada prestasi belajar siswa, dari hasil nilai ulangan 

harian semester II tahun lalu di SD Negeri 1 Klapasawit, nilai ulangan mata 

pelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri 1 Klapasawit yang mencapai nilai 

KKM sebanyak 7 anak, dan yang belum mencapai sebanyak 13 anak. Jumlah 

siswa kelas V di SD Negeri 1 Klapasawit 20 anak dengan batas kriteria 

ketuntasan minimum yang ditentukan oleh pihak sekolah yaitu 65. Kesulitan 

belajar PKn tersebut terutama pada materi Pemilihan Pengurus Organisasi 

Sekolah, dikarenakan pada materi tersebut siswa belum sepenuhnya paham.  

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD Negeri 1 

Klapasawit sebenarnya sudah cukup kreatif. Guru tidak hanya menggunakan 

metode ceramah saja dalam proses pembelajaran, tetapi juga menggunakan 

metode diskusi dan tanya jawab agar siswa mau aktif dalam pembelajaran. 

Namun ternyata siswa belum sepenuhnya aktif dalam pembelajaran karena 

siswa masih kurang tertarik dengan pembelajaran PKn. Guru harus mencoba 

menggunakan metode lain agar siswa dapat lebih tertarik untuk belajar PKn. 

Metode pemebelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

siswa, maka dari itu metode pembelajaran yang diterapkan harus tepat dalam 

setiap proses pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar PKn materi 

Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah di SD Negeri 1 Klapasawit. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sendiri adalah penelitian yang dilakukan di kelas oleh 

guru/peneliti, yang berarti penelitian ini dilakukan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian 

di kelas tersebut. Banyak metode pembelajaran yang ada, salah satu metode 

pembelajaran yang dianggap tepat untuk meningkatkan sikap tanggung jawab 

dan prestasi belajar PKn materi pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah 

adalah dengan menggunakan metode simulasi. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka peneliti dan guru kelas V sepakat untuk memilih metode simulasi. 

Menggunakan metode simulasi ini siswa dapat secara langsung 

memperagakan cara urutan Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah dengan 

urutan yang benar. Pusat Bahasa Depdiknas (2005) berpendapat bahwa 

metode Simulasi merupakan suatu metode pelatihan yang memperagakan 

sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Metode simulasi ini juga dianggap tepat diterapkan untuk meningkatkan sikap 

tanggung jawab siswa, karena dengan simulasi ini siswa harus dapat 

melakukan tugas dengan baik sesuai dengan peran yang telah diberikan guru 

kepada siswa. Jadi sikap tanggung jawab siswa akan terlihat dalam melakukan 

proses simulasi.  

Alasan pemilihan metode simulasi yaitu untuk memudahkan siswa dan 

guru “mengalami” pola kehidupan dari suatu pokok masalah dengan 

mempraktekkan langsung materi pembelajaran ke dalam suasana alamiah 
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(yang sebenarnya). Semua siswa dapat terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, siswa juga dapat lebih tertarik dan lebih aktif dalam setiap 

proses pembelajaran. Metode simulasi ini memungkinkan siswa mampu 

menghadapi kenyataan yang sesungguhnya atau mempunyai kecakapan 

bersikap dan bertindak sesuai dengan situasi sebenarnya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka peneliti mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 

“Peningkatan Sikap Tanggung Jawab dan Prestasi Belajar PKn Materi 

Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah Melalui Metode Simulasi pada Siswa 

Kelas V SD Negeri 1 Klapasawit”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

1. Apakah melalui metode simulasi dapat meningkatkan sikap tanggung 

jawab siswa di kelas V SD Negeri 1 Klapasawit pada mata pelajaran PKn 

materi pemilihan pengurus organisasi sekolah? 

2. Apakah melalui metode simulasi dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa di kelas V SD Negeri 1 Klapasawit pada mata pelajaran PKn materi 

pemilihan pengurus organisasi Sekolah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Masing-masing tujuan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V  SD Negeri 1 Klapasawit. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Melalui metode simulasi dapat meningkatkan sikap tanggung jawab 

siswa di kelas V SD Negeri 1 Klapasawit pada mata pelajaran PKn 

materi pemilihan pengurus organisasi sekolah. 

b. Melalui metode simulasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di 

kelas V SD Negeri 1 Klapasawit pada mata pelajaran PKn materi 

pemilihan pengurus organisasi Sekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sikap 

tanggung jawab dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 

Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah kelas V SD Negeri 1 Klapasawit 

dengan metode Simulasi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan sikap tanggung 

jawab siswa pada mata pelajaran Pkn materi Pemilihan Pengurus 

Organisasi Sekolah dengan metode Simulasi. 

b. Bagi Guru 

Membantu guru dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam 

pembelajaran dan membuat guru lebih kreatif dalam menggunakan 

strategi, model, atau metode pada proses pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, sehingga prestasi belajar siswa dapat lebih meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

Memajukan sekolah dengan mendorong guru-guru untuk 

mengembakan potensinya dalam penggunaan strategi, model, atau 

metode yang lebih menarik dan dapat memberikan nilai positif dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti untuk 

mengembangkan kemampuan dalam mengelola kelas dan 

melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, aktif dan 

menyenangkan yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
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