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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan proses budaya yang perlu dikembangkan dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian dunia 

pendidikan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan upaya untuk membangun 

bangsa dan negara sebagai bagian dari dunia yang maju dan beradab.  

  Pendidikan nasional di Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kratif dan menjadi warga negara yang demokrat serta bertanggung jawab. Untuk 

melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut pemerintah melaksanakan suatu Sistem 

Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

   Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan moral bangsa. Secara konsepsional, pengajaran pendidikan 

kewarganegaraan memiliki arti penting bagi proses perkembangan bangsa yaitu 

menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada 

nilai-nilai pancasila sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu 

pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak sekolah dasar dan dilanjutkan 

kejenjang yang lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan mestinya 
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menarik dan diminati siswa tetapi dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan banyak peserta didik yang tidak bersemangat dan cenderung 

pasif. Hal itu dapat berakibat pada motivasi belajar siswa dalam belajar 

pendidikan kewarganegaraan, Untuk itu keberhasilan pengajaran sangat 

ditentukan oleh guru dan siswa. Seorang guru yang profesional diharapkan dapat 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya yang berorientasi 

pada kompetensi, pengetahuan yang berarti, ketrampilan dan kecakapan hidup. 

Guru harus aktif, kreatif, inovatif dan memahami materi yang diajarkan pada 

siswanya. Pembelajaran dengan metode yang bervariasi dapat menciptakan proses 

belajar mengajar yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa.  

  Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan perubahan metode 

pembelajaran khususnya pada pendidikan kewarganegaraan yang berpusat pada 

siswa, yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan 

siswa mampu dalam berpikir.  

  Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diwajibkan 

untuk kurikulum dijenjang pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 37.  

  Menurut Zamroni (Tanireja,2003:10) mengemukakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah: ‘pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis 

melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi 
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adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga 

masyarakat’  

Sementara itu, PKn di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen yang kuatdan konsisten 

untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

  Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu mempunyai tujuan. 

Menurut Winataputra (2006:10), tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu :  

a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, kreatif dan menganggap persoalan 

hidup maupun isu kewarganegaraan dinegaranya.             

b. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam semua 

kegaiatan.  

c. Dapat berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain didunia dan mampu berinteraksi serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang baik.  

  Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan motivasi belajar sangat 

berperan karena tanpa adanya motivasi belajar proses pembelajaran akan sulit 

berhasil karena siswa tidak mengerti mengenai yang sudah atau yang belum 

dipelajari, karena diharapkan bahwa imbas dari motivasi adalah siswa tidak hanya 

hafal secara vertebal tetapi siswa tahu konsep dari masalah atau fakta yang 

dipelajari.  
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 Menurut Mc Donald (Sardiman, 2003:78)  motivasi adalah perubahan dari 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “felling” dan didahului 

dengan tantangan terhadap adanya tujuan. 

 Sementara menurut Nasution (2007 : 73),motivasi di maksudkan sebagai 

usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu mau 

melakukannya dan bila tidak suka ia akan berusaha untuk mengelaknya.  

  Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

keadaan yang timbul pada diri seseorang sebagai usaha untuk menyediakan 

kondisi anak ,sehingga anak atau siswa yang memiliki motivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan aktivitas belajar. 

  Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa tingkat motivasi belajar  rendah,  

hal itu sejalan dengan temuan Turyono Adiwibowo yang berjudul “Meningkatkan 

motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan melalui metode Mind Mapping 

pada kompetensi dasar hakikat hukum dan kelembagaan hak asasi manusia 

dikelas V11 H semester 2 tahun pelajaran 2009/2010 SMP N 3 Banyumas”. Dari 

hasil penelitian terdahulu ini bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas V11 H pada SMP N 3 Banyumas. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2011 

dengan Bapak Mastur S.Pd selaku guru mata pelajaran  Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas VII D, diperoleh penjelasan yang menyatakan  bahwa 

masalah dalam pendidikan kewarganegaraan di MTs Negeri Planjan Kesugihan 

Cilacap pada saat pembelajaran PKn siswa kurang dalam motivasi belajar dan dari 
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hasil observasi siswa pada saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih 

kurang terutama pada kemampuan belajar misalnya dalam pengamatan, ingatan, 

dan daya pikir. Guru dalam membelajarkan siswa juga sangat mempengaruhi 

dalam motivasi belajar siswa dan bagaimana guru mempersiapkan diri dalam 

membelajarkan siswa mulai penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik 

perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa. Dari hasil wawancara juga 

menyatakan bahwa pada tahun pelajaran 2010-2011 pada Kompetensi dasar 

kemerdekaan mengemukakan pendapat masih kurang dalam motivasi belajar, hal 

ini yang menjadikan siswa bosan dalam pembelajaran tersebut yaitu guru 

menggunakan metode ceramah terus dan sebagian siswa banyak yang tidak 

mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi tersebut, dan dari hasil 

observasi juga membuktikan bahwa hal itu menjadi siswa pasif dan cenderung 

kurang tertarik, untuk itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus 

dirubah dengan menggunakan metode-metode yang menarik. Sekarang telah 

berkembang berbagai model pembelajaran inovatif dalam pengajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan diantaranya adalah pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing. Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing lebih menekankan 

kerjasama siswa, selain itu juga terdapat permainan yang menarik dan 

menyenangkan.  

  Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing adalah lembar kertas yang berisi pertanyaan dibuat atau 

dibentuk seperti bola, kemudian dilempar dari satu siswa ke siswa lain selama 

kurang lebih 15 menit. Siswa yang mendapat bola diberikan kesempatan 
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menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa yang tertulis dalam kertas berbentuk 

bola tersebut secara bergantian.  

  Dengan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini siswa 

diharapkan lebih bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar dan lebih efektif 

karena siswa aktif yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Sehingga motivasi 

belajar  siswa akan lebih bagus dan kreatifitas siswa dapat dikembangkan. 

  Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Peningkatan motivasi belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  kompetensi 

dasar kemerdekaan mengemukakan pendapat siswa kelas VII D MTs Negeri 

Planjan Kesugihan Cilacap”  

1.2 Perumusan Masalah            

   Secara umum masalah yang menjadi inti penelitian antara lain: 

Apakah dengan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar kemerdekaan 

mengemukakan pendapat dapat meningkatkan motivasi belajar  siswa  kelas VII 

D MTs Negeri Planjan Kesugihan Cilacap ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  :  

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar kemerdekaan 

mengemukakan pendapat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII 

MTs Negeri Planjan Kesugihan Cilacap.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

a.Manfaat Teoritis  

  Secara menyeluruh, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wahana baru terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama pada 

motivasi belajar siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

   Selain itu, penelitian ini juga diharapkan  dapat memberikan kontribusi 

dalam stategi pembelajaran khususnya Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 

serta mampu mengoptimalkan kemampuan siswa.  

b.Manfaat Praktis  

1.Bagi Siswa    

  Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dan melatih siswa berpikir cepat, kritis dan kreatif. 

2.Bagi Guru  

a)Memperbaiki kualitas proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan  

Kewarganegaraan. 

b)Guru lebih terampil menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif  

3.Bagi Sekolah  

a)Memberikan arah bagi sekolah agar dapat memilih metode yang tepat dalam 

proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b)Memberikan masukan pemikiran bagi para guru bidang studi mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan akan pentingnya penggunaan pembelajaran 
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kooperatif tipe snowball throwing dalam materi kemerdekaan mengemukakan 

pendapat untuk meningkatkan motivasi belajar  siswa.  

4.Bagi Akademisi atau Mahasiswa Pkn 

a)Memberi manfaat dalam melatih berpikir ilmiah melalui penelitian  

b)Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti  

c)Memberi masukan bagi penelitian berikutnya. 
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