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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi komunikasi berlangsung sangat 

cepat di era globalisasi seperti saat ini. Kondisi ini memberikan dampak 

positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dilihat adalah akses kebutuhan 

manusia menjadi lebih mudah didapat, misalnya dapat belanja secara online. 

Belanja online sangat praktis karena tinggal duduk manis di tempat tanpa 

harus menguras tenaga untuk pergi ke toko. Transfer uang ke orang lain pun 

lebih mudah dilakukan tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang 

bersangkutan.  

Dampak negatifnya adalah seperti erosi etika, degradasi moral, dan 

dekadensi perilaku. Contoh dari erosi etika adalah kebiasaan menyontek yang 

dilakukan demi mendapatkan nilai bagus. Adapun contoh degradasi moral 

dan dekadensi perilaku adalah meningkatnya kenakalan pada remaja, seperti 

keluar rumah tanpa pamit, sering berkelahi, dan suka menonton pornografi. 

Contoh dari erosi etika, degradasi moral, dan dekadensi perilaku dapat 

diminimalisir dengan peran pendidikan. Pendidikan dapat membantu 

seseorang mendapatkan ilmu baru baik dalam bidang pengetahuan, 

kepribadian serta keterampilan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
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dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal turut mengambil peran 

dan tanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa. Sekolah dasar 

mengajarkan berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran 

PKn. Susanto (2013: 227) menyatakan bahwa “pelajaran PKn adalah suatu 

proses belajar mengajar dalam rangka membantu siswa agar dapat belajar 

dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam 

pembentukan karakter bangsa”.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa PKn adalah 

pelajaran yang mengajarkan siswa tentang karakter. Karakter siswa yang 

diharapkan adalah karakter yang sesuai dengan norma-norma yang ada, salah 

satunya adalah sikap kerjasama. Sikap kerjasama sangat penting dilakukan 

oleh siswa agar mereka bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik 

dengan orang lain. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Samani dan Hariyanto 

(2012: 118) yang menyatakan bahwa “sikap kerjasama adalah tindakan dan 

sikap yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan 

bersama”. Pada era sekarang ini, dibandingkan berinteraksi dengan sesama 

temannya siswa lebih sibuk berinteraksi dengan gadgetnya. Siswa lebih 

senang bermain dengan handphonenya ketika sedang berkumpul bersama 

temannya, bermain game online di warnet sampai berjam-jam.  

Fakta-fakta yang ada di lapangan dapat memberikan perkembangan 

kepribadian yang buruk bagi siswa. Sikap ego dan arogansi yang tinggi dapat 
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menyebabkan meningkatnya sikap individual yang membuat mereka kurang 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan menurunnya sikap mau 

bekerjasama pada diri siswa.  

Hal tersebut seperti yang peneliti jumpai ketika melakukan 

pengamatan di SD Negeri 1 Karangsari tepatnya di kelas V. Ketika guru 

mengajar dan mengajak siswa untuk membentuk kelompok sesuai yang sudah 

diinstruksikan, siswa menolak dan memilih teman yang akan dijadikan teman 

sekelompoknya. Siswa hanya berkelompok dengan teman akrabnya saja dan 

tidak mengizinkan teman yang mereka tidak sukai untuk bergabung ke dalam 

kelompoknya. Ada beberapa siswa yang dikucilkan dan terpaksa tidak 

bergabung dengan kelompok manapun dan memilih untuk berkelompok 

dengan teman sebangkunya sendiri. Sikap siswa sulit diajak bekerjasama 

tidak hanya dengan sesama temannya saja, melainkan juga dengan guru. 

 Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di kelas V, ketika 

guru sedang menjelaskan siswa banyak yang mengobrol dengan temannya 

daripada mendengarkan penjelasan guru. Hal tersebut tentu saja akan 

mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Kegiatan proses belajar 

mengajar yang terganggu tentunya akan mempengaruhi prestasi belajar dari 

siswa itu sendiri. Beberapa siswa yang dikucilkan teman-temannya di dalam 

kelas tentu akan merasa minder dan kurang termotivasi dalam belajar. Siswa 

yang merasa minder dan kurang termotivasi belajar akan membuat prestasi 

belajar siswa rendah.  
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Terkait hasil wawancara, peneliti mendapatkan data mengenai hasil 

ulangan harian mata pelajaran PKn materi keputusan bersama semester gasal 

tahun 2015/2016 kelas V, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Rekapitulasi Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran PKn 

Materi Keputusan Bersama SD Negeri  1 Karangsari Kelas V Semester I 

Tahun 2015/2016 

 

Jumlah 

Siswa 

Rata-rata 

Nilai 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 
KKM Tuntas KKM 

12 59.2% 80 40 75 3 siswa atau 

25% 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan harian pada 

mata pelajaran PKn materi keputusan bersama yang berjumlah 12 siswa 

dengan KKM 75 masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan di sekolah. Tabel tersebut menunjukkan siswa yang 

sudah mencapai KKM adalah 3 siswa, yaitu sebesar 25% sedangkan yang 

belum mencapai KKM sebesar 75%. Hal ini membuktikan bahwa prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi keputusan bersama masih 

rendah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dan guru sepakat 

untuk melakukan sebuah upaya melalui penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penerapan metode maupun model-model pembelajaran yang tepat dan 

menarik sangat diperlukan dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang 

diharapkan mampu mengundang dan mendorong sikap kerjasama siswa. 

Model yang diterapkan adalah model Role Playing. Model Role 

Playing dipilih karena agar siswa mampu menekankan partisipasinya dalam 

kelompok. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Huda (2013: 115) 
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bahwa Role Playing merupakan “model yang membantu masing-masing 

siswa untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial dan membantu 

memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok”. Pembelajaran 

menggunakan model Role Playing dilakukan secara kelompok, oleh karena 

itu siswa dapat melakukan sikap kerjasama dengan baik dengan sesama 

temannya dalam satu kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berkolaborasi dengan guru 

memandang perlu melakukan penelitian untuk mengatasi permasalahan yang 

ada terkait dengan pembelajaran PKn materi keputusan bersama di kelas V 

SD Negeri 1 Karangsari dengan menggunakan model Role Playing. Melalui 

model Role Playing diharapkan dapat meningkatkan sikap kerjasama dan 

prestasi belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model Role Playing pada mata pelajaran PKn materi 

keputusan bersama dapat meningkatkan sikap kerjasama siswa kelas V di 

SD Negeri 1 Karangsari? 

2. Bagaimana model Role Playing pada mata pelajaran PKn materi 

keputusan bersama dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V di 

SD Negeri 1 Karangsari? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan sikap kerjasama siswa pada mata pelajaran PKN materi 

keputusan bersama menggunakan model Role Playing di kelas V SD 

Negeri 1 Karangsari. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKN materi 

keputusan bersama menggunakan model Role Playing di kelas V SD 

Negeri 1 Karangsari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoretis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Berdasarkan kajian teori manfaat teoretis yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini yaitu dapat memberikan variasi model-model 

pembelajaran di kelas. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa yaitu dapat 

meningkatkan sikap kerjasama dan prestasi belajar mata pelajaran 

PKn. 
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b. Manfaat bagi guru 

Guru-guru dapat mengetahui penggunaan model yang sesuai dalam 

pembelajaran. 

c. Sekolah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

d. Manfaat bagi peneliti 

Adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasi ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh ketika melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dalam perkuliahan tentang model, metode, dan media 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar khususnya 

pada tingkat sekolah dasar. 
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