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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar 

dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu 

siswa agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah 

pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD, 

dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang diselenggarakan selama 

enam tahun.  

Keberhasilan belajar Pendidikan Kewarganegaraan lebih diutamakan 

perubahan sikap dan perilaku, karena Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan 

dengan nilai luhur dan moral seseorang dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Menurut Susanto (2013: 234) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

di sekolah dasar untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga 

negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan 

demikian, diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, 

dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.   

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2016 nilai 

ulangan tengah semester I pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di SD Negeri 2 Tumanggal menunjukkan bahwa dari 27 siswa, 18 siswa 
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belum memenuhi nilai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 65. 

Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM atau tuntas hanya terdapat 9 

siswa. 

Hasil wawancara dengan guru kelas V yang dilakukan pada tanggal 4 

Januari 2016, disampaikan masalah dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yakni kurangnya semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini karena antara lain siswa 

malas mencatat, siswa malas membaca dan terlalu banyak hafalan.   

Metode simulasi menurut (Hasibuan dan Moedjiono, 2008:27) adalah 

tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja. Untuk itu, peneliti 

mengaplikasikan metode simulasi ke dalam materi Pemilu dan pilkada. 

Pemilihan Umum adalah suatu sarana demokrasi untuk memilih pimpinan 

atau perwakilan dari suatu kelompok tertentu. Pemilu dilakukan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu dilaksanakan pada 

periode waktu tertentu. Pelaksanaan pemilu dalam siswa sekolah dasar bisa 

dilaksanakan dalam bentuk memilih ketua kelas. Pemilihan ketua kelas 

biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Setiap siswa berhak untuk memilih 

dan dipilih. Kewajiban siswa adalah mensukseskan jalannya pemilihan ketua 

kelas. Pemilihan ketua kelas dilakukan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka peneliti sepakat dengan guru  

kelas V memilih menggunakan metode simulasi untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa yang diharapkan dapat menarik perhatian siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik supaya anak dapat berpartisipasi 

secara aktif dan dapat meningkatkan prestasi anak secara maksimal. 
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Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi 

proses pemilihan ketua kelas dan dapat memberikan kontribusi pada siswa 

sehingga dapat meningkatkan kompetensi akademiknya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan materi Pemilu dan Pilkada dengan metode 

simulasi di SD Negeri 2 Tumanggal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan materi pemilu dan pilkada kelas V di SD Negeri 2 

Tumanggal melalui metode simulasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

diajarkan guru. 
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2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan berbagai 

metode dan model pembelajaran simulasi yang tepat sesuai 

karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa, sehingga 

kejujuran dan prestasi pembelajaran khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat optimal. 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SD. 

4. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal cara belajar 

yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. 
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