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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang penting diajarkan sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang penting dan wajib diajarkan disemua jenjang 

sekolah termasuk di Sekolah Dasar karena pendidikan kewarganegaraan 

adalah pendidikan yang membentuk manusia Indonesia menjadi warga negara 

yang berkarakter, demokratis, mampu melaksanakan kewajibannya sebagai 

warga negara Indonesia dan mampu membela negara. Zamroni dalam 

Susanto (2015: 226) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

adalah adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. 

Tujuan pembelajaran PKn di Sekolah Dasar (SD) adalah untuk 

menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, yaitu warga negara yang 

mampu melaksakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.  

Pembelajaran PKn yang baik dan efektif perlu dilaksanakan di sekolah agar 

tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai secara maksimal.  

Pembelajaran PKn yang baik dan efektif adalah pembelajaran yang 

didalamnya terjadi interaksi antara guru dan siswa, pembelajaran yang 

membuat siswa senang dalam belajar serta pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa artinya siswa terlibat langsung 
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dalam pembelajaran, siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun 

sosialnya dalam pembelajaran sehingga dapat membuat siswa semangat 

dalam belajar. Silberman (2014: 32) mengemukakan bahwa pembelajaran 

aktif dapat menyenangkan siswa dan memotivasi mereka untuk menguasai 

pelajaran yang paling menjenuhkan sekalipun. 

Salah satu pembelajaran aktif adalah dengan belajar secara 

berkelompok. Sharan dalam Joyce (2011: 303) menyatakan bahwa kelompok 

kerja sama benar-benar meningkatkan energi yang kemudian menghasilkan 

peningkatan hasil pembelajaran. Joyce (2011: 302) menyatakan bahwa sinergi 

yang ditingkatkan dalam bentuk kerja sama akan meningkatkan motivasi 

yang jauh lebih besar dari pada dalam bentuk lingkungan kompetitif 

individual. 

Faktanya  pembelajaran PKn di sekolah belum terlaksana dengan 

baik. Banyak masalah  yang terjadi dalam proses pembelajaran PKn di 

sekolah, antara lain rendahnya daya tarik siswa terhadap mata pelajaran PKn,  

karakteristik siswa Sekolah Dasar (SD) yang daya konsentrasinya rendah dan 

pembelajaran yang  membosankan bagi siswa membuat siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran. Pembelajaran masih bersifat teacher centered yang 

membuat siswa kurang aktif dan tidak memperhatikan guru dalam proses 

pembelajaran sehingga pemahaman siswa terhadap materi rendah. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pollio dalam Silberman 

(2014: 24) menunjukkan bahwa dalam perkuliahan gaya dan ceramah, 
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mahasiswa kurang menaruh perhatian selama 40% dari seluruh waktu kuliah. 

Hal sama juga diungkapkan oleh Mc. Keachie yang menyatakan bahwa 

mahasiswa dapat mengingat 70% dalam sepuluh menit pertama kuliah, 

sedangkan dalam 40 menit terakhir, mereka hanya dapat mengingat 20% 

materi kuliah (Silberman, 2014: 24). Penelitian para ahli tersebut menunjukan 

bahwa model pembelajaran yang membuat siswa aktif sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman siswa pada materi yang diajarkan guru. Guru pada 

proses belajar mengajar faktanya kurang bervariasi dalam menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa. 

Permasalahan tersebut juga terjadi di SD Negeri Karangcegak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Sekolah 

(KS)  yang juga sebagai guru mata pelajaran PKn di SD Negeri Karangcegak 

diperoleh data bahwa hasil belajar mata pelajaran PKn di kelas V SD Negeri 

Karangcegak masih rendah belum sesuai dengan target. Rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn dapat dilihat dari nilai Ulangan 

Tengah Semester (UTS) mata pelajaran PKn tahun pelajaran 2015/2016. Dari 

20 siswa hanya ada 6 atau 30% siswa yang nilainya di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan sisanya ada 14 atau 70% siswa atau  yang 

nilainya masih dibawah KKM serta nilai rata-rata UTS mata pelajaran PKn 

kelas V adalah 71,55. Siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn merasa 

bosan dan kurang antusias serta kurang berperan aktif saat mengikuti 

pembelajaran karena materi yang sulit dan bersifat hafalan sehingga siswa 
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kurang memahami materi yang diajarkan dan hasil belajar yang dicapai 

rendah.  

Pengetahuan dan penggunaan guru mengenai model-model 

pembelajaran dalam proses pembelajaran menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi tercapainya proses pembelajaran yang efektif, efisien, 

menjadikan siswa aktif, dan berpengaruh pula pada hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Berdasarkan wawancara dengan guru PKn di SD Negeri 

Karangcegak, diketahui bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran sudah 

menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan aktivitas siswa. Metode 

diskusi digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran agar dalam proses 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja tetapi siswa juga aktif 

dalam pembelajaran, namun pelaksanaannya kurang maksimal sehingga 

tujuan pembelajaran belum tercapai dengan baik. Siawa kurang berani dalam 

menyampaikan pendapat, bertanya, maupun menjawab pertanyaan serta 

dalam berdiskusi masih mengandalkan siswa yang pintar untuk mengerjakan 

tugas. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu adanya solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. Peneliti melakukan diskusi dengan Kepala 

Sekolah yang juga bertindak sebagai guru mata pelajaran PKn untuk 

menggunakan model Kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

materi keputusan bersamadi kelas V. Slavin (2015: 8) menjelaskan bahwa inti 
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dari pembelajaran kooperatif adalah para siswa akan duduk bersama dalam 

kelompok yang beanggotakan empat orang untuk menguasai materi yang 

disampaikan guru. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu 

metode dalam pembelejaran kooperatif yang terdiri atas lima komponen yaitu 

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim.  

Alasan memilih pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran PKn karena pembelajaran yang menyenangkan dan 

pembelajaran dilakukan dalam kelompok yang dapat menumbuhkan kerja 

sama antar siswa serta dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran. 

Materi mata pelajaran PKn yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

adalah keputusan bersama berisi tentang cara pengambilan keputusan dengan 

musyawarah, pemungutan suara, dan aklmasi yang sesuai dengan proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang proses pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara 

berkelompok dan di dalam proses pembelajaran tersebut terdapat kegiatan 

diskusi dan musyawarah. Nilai awal yang digunakan dalam pembelajaran 

kooperatif adalah menggunakan nilai ulangan tengah semester (UTS) mata 

pelajaran PKn tahun ajaran 2015/2016. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa baik hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor, karena proses 

pembelajaran yang dilaksanakan kompleks. Proses pembelajaran dimulai dari 

penyajian materi, kerja kelompok yang berkaitan dengan ranah afektif dan 

psikomotor, serta sampai pelaksanaan tes sebagai hasil pencapaian hasil 

belajar kognitif siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

ranah kognitif pada mata pelajaran PKN materi keputusan bersama di 

kelas V SD Negeri Karangcegak? 

2. Apakah model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

ranah afektif pada mata pelajaran PKN materi keputusan bersama di kelas 

V SD Negeri Karangcegak? 

3. Apakah model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

ranah psikomotor pada mata pelajaran PKN materi keputusan bersama di 

kelas V SD Negeri Karangcegak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKN  kelas V di SD Negeri 

Karangcegak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

2. Tujuan khusus 

a. Meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa pada mata pelajaran 

PKN di kelas V SD Negeri Karangcegak. 
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b. Meningkatkan hasil belajar ranah afektif siswa pada mata pelajaran 

PKN di kelas V SD Negeri Karangcegak. 

c. Meningkatkan hasil belajar ranah psikomotor siswa pada mata 

pelajaran PKN di kelas V SD Negeri Karangcegak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk menemukan 

pengetahuan baru. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

yang diajarkan. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatkan profesionaslisme dan keterampilan guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi masalah-

masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. 
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c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di sekolah. 

2) Membantu sekolah untuk berkembang dengan adanya peningkatan 

kemampuan pada guru di sekolah. 

d. Bagi penulis 

Menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai cara 

belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta memberikan 

pengetahuan dalam mengatasi permasalahan mengenai proses belajar 

mengajar di sekolah dasar. 
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