
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah merupakan investasi jangka panjang yang memiliki 

pengaruh besar terhadap kesejahteraan individu atau sosial. Dengan 

mengutamakan sektor pendidikan, sebuah bangsa dapat bangkit dari 

keterpurukan dan mampu bersaing dengan bangsa lain, namun mengelola dan 

memajukan sebuah sistem pendidikan bukanlah hal yang mudah, perlu di 

dukung dan diperjuangkan oleh semua pihak. Salah satunya yang berperan 

dan mendukung,memajukan pendidikan adalah sekolah-sekolah dasar. 

Sekolah Dasar merupakan jenjang tingkat pertama Program Pendidikan 

Dsar Sembilan Tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Tingkat pendidikan 

ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada anak Indonesia untuk menjadi 

manusia Indonesia yang sesuai dengan cita-cita nasional. Pendidikan di 

sekolah dasar ditempuh selama enam tahun untuk anak-anak yang berumur 

antara 5 atau 6 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Pengembangan pendidikan di 

sekolah dasar merupakan tahapan yang sangat penting karena pembentukan 

karakter anak untuk gemar belajar terjadi pada tahap ini. Bila pada tahap 

pembentukan terjadi penyimpangan, baik metode atau penanaman konsep, 

maka kesalahan tersebut akan terbawa pada tahap pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menitik 

beratkan pada ranah afektif, sangat tepat menggunakan model pembelajaran 
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VCT, karena mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berada pada ranah 

sikap yaitu wahana penanaman nilai moral, dan norma-norma baku seperti 

rasa sosial, nasionalisme, bahkan sistem keyakinan. Pendidikan 

Kewarganegaraan seharusnya mampu mengekplorasi internal side seseorang 

atau wilayah dalam diri seseorang dan salah satu hasil dari internal side 

adalah sikap atau perubahan perilaku. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

pada penanaman konsep afektif khususnya, maka pada jenjang Sekolah Dasar 

diberikan pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Sistem pemerintahan desa sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari 

seperti rasa sosial, nasionalisme dan juga sistem keyakinan. Maka mengingat 

penting pemahaman bentuk tersebut, menurut kurikulum 1994 dan suplemen 

berdasarkan sistem semester sistem pemerintahan desa, sejak kelas IV SD 

anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan pemahaman sistem pemerintahan 

desa pada semester I. 

Menurut informasi dari guru kelas IV SD Negeri Bantar 05 Kecamatan 

Wanareja Kabupaten Cilacap. Pada tahun ajaran sebelumnya anak-anak 

mengalami kesulitan untuk memahami konsep pembelajaran tersebut, 

sehingga nilai rata-rata ulangan harian pokok bahasan sistem pemerintahan 

hasilnya rendah. Dengan kata lain belum tercapainya sasaran pada Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah dasar tersebut 

yaitu 6,2. 

Rendahnya prestasi dan motivasi belajar pada pokok bahasan sistem 

pemerintahan desa, di SD tersebut masih berlangsung secara konvensional. 
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Guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja, tanpa 

menggunakan alat peraga. Alasan guru tidak menggunakan alat peraga 

disebabkan di sekolah tidak memilikinya. Atas dasar tersebut penulis tergugah 

untuk melakukan suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SD tersebut, pada 

pokok bahasan sistem pemerintahan desa dengan Value Clarification 

Technique (VCT) menggunakan alat peraga metode struktur organisasi 

pemerintahan desa. Alasan memilih VCT dalam penelitian ini karena VCT 

memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah mampu membina dan 

menanamkan nilai dan moral siswa. Hal ini sangat cocok karena berkaitan 

dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dengan VCT, Penelitian Tindakan Kelas ini mengembangkan kreatifitas 

siswa secara keseluruhan, sehingga prestasi dan motivasi belajar siswa kelas 

IV SD Negeri Bantar 05 pada pokok bahasan sistem pemerintahan desa 

diharapkan dapat meningkat. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka guru kelas III 

khususnya di SD Negeri Bantar 05 Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap 

berhadapan dengan masalah, bahwa metode sebelumnya yang sesering 

digunakan belum mampu menghasilkan pembelajaran pada pokok bahasan 

pemerintahan desa belum efektif dan hasil belajar penguasaan konsep masih 

belum mencapai standar keberhasilan yang ditetapkan. 
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Dari hasil identifikasi tersebut peneliti terdorong untuk melakukan kaji 

tindak tentang VCT yang ditunjang oleh penggunaan teknik mengajar dan 

fasilitas pendukung yang kondusif, untuk meningkatkan keterampilan proses 

siswa. 

Kaji tindak ini akan dilakukan sebagai kegiatan dalam bentuk 

“Penelitian Tindakan Kelas” (PTK). Perumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) materi 

system pemerintahan desa dapat ditingkatkan melalui Value Clarification 

Technique (VCT) di kelas IV SD Negeri Bantar 05?. 

2. Apakah motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) materi 

system pemerintahan desa dapat ditingkatkan melalui Value Clarification 

Technique  (VCT) di kelas IV SD Negeri Bantar 05?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sasaran utama yang diharapkan dari tujuan kegiatan penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) materi sistem perintahan desa melalui Value 

larification Technique (VCT) di kelas IV SD Negeri Bantar 05. 

2. Untuk meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

materi sistem pemerintahan desa melalui Value Clarification technique 

(VCT) di kelas IV SD Negeri Bantar 05. 
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D.   Manfaat Penelitian 

Dilaksanakannya kegiatan penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi guru 

Akan dapat membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang 

mereka hadapi dan mendapat tambahan wawasan serta keterampilan 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pembelajarannya. 

b. Bagi Siswa  

Akan memperoleh pelajaran PKn yang lebih menarik, menyenangkan, 

sehingga minat dan prestasi belajar PKn akan meningkat. 

c. Bagi SD Negeri Bantar 05 

Akan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. 
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