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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak cukup tumbuh dan berkembang hanya dengan feeling 

saja, namun perlu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Adanya pengetahuan 

yang dimiliki manusia diharapkan dapat mengatasi berbagai masalahnya serta 

dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan penting 

manusia untuk meningkatkan kualitas, baik dalam segi intelektual maupun 

spiritual.  

Pendidikan dimaknai sebagai proses membentuk kepribadian individu 

supaya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku oleh masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia seperti tercantum dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang 

bermakna bahwa pendidikan adalah: 

Usaha sadar dan terencana utuk mewujudkan suasana-suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaaman, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

 

Penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan sebagai sarana 

pengembangan segala potensi yang dimiliki siswa supaya dapat digunakan 

untuk diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitar. Sekolah Dasar 

(SD) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang memiliki tugas 
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untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran di SD 

tidak lepas dari berbagai macam mata pelajaran salah satunya yaitu PKn 

(Pendidikan Kewarganegaraan). PKn dimaknai sebagai mata pelajaran yang 

mengusung nilai dan norma. Pengertian pendidikan kewarganegaraan 

terdapat dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Sisten Pendidikan 

Nasional No. 2 tahun 1989: 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk 

membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar 

berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta 

pendidik pendahulu bela Negara menjadi warga negara yang dapat 

diandalkanoleh bangsa dan Negara. 

 

Pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan 

kewarganegaraan pokok yang diajarkan meliputi cara memperoleh 

kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Pelaksanaan Pemilu 

(Pemilihan umum) merupakan salah satu wujud konkret dari partisipasi dan 

tanggung jawab warga negara terhadap negara. Pemilu yang diselenggarakan 

oleh pemerintah seperti adanya Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), Pilkada 

(Pemilihan Kepala Daerah), Pilgub (Pemilihan Gubernur), Pilpres (Pemilihan 

Presiden). Pemilu dilaksanakan di Indonesia menjadi ajang partisipasi warga 

negara dikarenakan Indonesia merupakan Negara demokrasi. 

Mata pelajaran PKn di SD juga meliputi materi tentang Pemilu yaitu 

pada jenjang kelas V (lima), maka dari itu siswa SD kelasV (lima) juga perlu 

memahami tentang Pemilu, dengan demikian siswa kelas V (lima) SD harus 

mengetahui pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu dan mampu melakukan 

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

Sekolah. 

Hasil wawancara dengan guru kelas V (lima) A di SD Negeri 1 Prigi 

guru menyatakan bahwa dalam menerapkan pembelajaran mata pelajaran 

PKn masih menggunakan Metode ceramah dan Metode diskusi. Metode 

ceramah lah yang paling sering guru terapkan. Menurut guru, penggunaan 

metode ceramah materi PKn yang disampaikan sudah dapat di terima oleh 

siswanya, padahal banyak sekali metode yang bisa di aplikasikan dengan 

metode ceramah, sehingga tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. 

Penggunaan metode ceramah tanpa dipadukan dengan metode pembelajaran 

lainnya kurang bervariasi, sehingga siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran, siswa hanya memperhatikan gurunya saja mereka tidak aktif  

berpartisipasi pada saat proses pembelajaran.  

Guru kelas V (lima) A pun menyampaikan bahwa sudah berusaha 

untuk membuat siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran yaitu dengan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan ataupun 

mencoba langsung didepan kelas, kenyataannya hanya satu dua anak saja 

yang berpartisipasi yang lain hanya memperhatikan saja. Partisipasi siswa 

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar tidak hanya guru saja 

yang aktif dalam pembelajaran di kelas. 

Guru kelas V (lima) A juga mengatakan bahwa siswa kurang memiliki 

sikap yang baik dalam dirinya, terutama dalam sikap tanggung jawab. Siswa  

kurang bertanggung jawab apabila diberi tugas oleh guru. Tugas yang 
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seharusnya di kerjakan di rumah kenyataanya malah di kerjakan pagi-pagi di 

kelas. Berdasarkan observasi yang di lakukan terhadap siswa kelas V (lima) 

A pada saat proses pembelajaran berlangsung terlihat banyak yang sibuk 

sendiri di luar materi pembelajaran. Pada saat melaksanakan kegiatan piket 

harian, sebagian besar siswa terutama siswa laki-laki tidak ikut melaksanakan 

kewajibannya untuk menjalankan tugas piketnya. Padahal tugas piket 

merupakan salah satu kewajiban yang menjadi tanggung jawab siswa di 

sekolah. Melihat hal tersebut maka perlu adanya peningkatan sikap tanggung 

jawab pada siswa kelas V (lima) A. Seperti yang dikemukakan oleh Listyarti 

R (2012: 8) bahwa “Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia 

lakukan terhadap dirinya maupun orang lain di lingkungan sekitarnya” 

Peneliti berdiskusi dengan guru kelas V (lima) A  terkait permasalah 

yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran di atas adalah kurangnya 

partisipsi terutama pada mata pelajaran PKn materi Pemilihan Pengurus 

Organisasi Kelas dan rendahnya sikap tanggung jawab siswa. Maka perlu di 

lakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan partisipasi dan sikap 

tanggung jawab siswa pada mata pelajaran PKn materi Pemilihan Pengurus 

Organisasi Sekolah di SD Negeri 1 Prigi. 

Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Permasalahan di atas dalam pengamatan peneliti dapat 

diminimalisir dengan menggunakan metode simulasi. Metode simulasi 

menurut Roestiyah (2012: 22) adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku 

seperti orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat 
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mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat 

sesuatu. 

 Peneliti dan guru kelas V (lima) A sepakat untuk memilih metode 

Simulasi. Menggunakan metode Simulasi siswa dapat secara langsung 

berpartisipasi dan bertanggung jawab memperagakan cara Pemilihan 

Pengurus Organisasi Sekolah dengan urutan yang benar, dengan demikian 

partisipasi belajar dan sikap tanggung jawab dapat di tingkatkan melalui 

penerapan metode simulasi. Guru dapat melihat partisipasi siswa melakukan 

tugasnya memerankan perannya dalam mensimulasikan cara pemilihan 

Pengurus Organisasi di Sekolah. Terlihat pula bagaimana sikap tanggung 

jawab siswa muncul pada saat bertugas memerankan peran yang menjadi 

tanggung jawabnya pada saat melakukan kegiatan simulasi. 

Permasalahan  kurangnya partisipasi belajar dan sikap tanggung jawab 

tersebut maka, Peneliti mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 

“Peningkatan Partisipasi Belajar dan Sikap Tanggung Jawab Siswa Pada 

Mata Pelajaran PKn Materi Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah Di Kelas 

V (lima) A SD Negeri 1 Prigi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

1. Apakah penggunaan metode Simulasi pada mata pelajaran PKn materi 

pemilihan pengurus organisasi sekolah mampu meningkatkan partisipasi 

belajar siswa di kelas V (lima) A SD Negeri 1 Prigi? 
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2. Apakah penggunaan metode Simulasi pada mata pelajaran PKn materi 

pemilihan pengurus organisasi sekolah mampu meningkatkan Sikap 

Tanggung Jawab Siswa di kelas V (lima) A SD Negeri 1 Prigi? 

 

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 (lima) A 

SD Negeri 1 Prigi. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

a.  Metode simulasi mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa di 

kelas V (lima) A SD Negeri 1 Prigi pada mata pelajaran PKn materi 

Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah. 

b. Metode simulasi mampu meningkatkan sikap tanggung jawab siswa 

di kelas V (lima) A SD Negeri 1 Prigi pada mata pelajaran PKn 

materi Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai kalangan, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

partisipasi dan sikap tanggung jawab siswa pada mata pelajaran PKn 

materi Pemilihan Pengurus Organisasi Sekolah Kelas V (lima) A SD 

Negeri 1 Prigi dengan metode simulasi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan sikap 

tanggug jawab siswa pada mata pelajaran PKn materi Pemilihan 

Pengurus Organisasi Sekolah dangan 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 partisipasi belajar siswa dapat lebih meningkat. 

c.  Bagi Sekolah  

Memajukan sekolah dengan mendorong guru-guru untuk 

mengembangkan potensinya dalam penggunaan strategi, model, atau 

metode yang lebih menarik dan dapat memberikan nilai positif 
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dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi 

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 partisipasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Partisipasi Belajar…, Windiya Rosdiana, FKIP, UMP, 2017




