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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman pada saat ini semakin modern terutama pada 

era globalisasi seperti sekarang yang menuntut adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat 

penting untuk mencapai suatu tujuan. Salah satunya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan 

kemajuan bangsa ini. Suatu bangsa dikatakan maju apabila bangsa itu mampu 

menciptakan masyarakat-masyarakatnya yang berpendidikan dan bermoral. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

wajib diajarkan dibangku Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Mata 

pelajaran PKn juga menjadi kunci dalam membentuk pribadi anak yang baik 

yang dapat digunakan sebagai bekal dalam berkehidupan nantinya. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana untuk 

mencetak watak dan karakter anak muda di Indonesia yang mengetahui 

adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik melalui jalur 

pendidikan formal. Pkn merupakan suatu sarana bagi pendidik untuk 

menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Namun saat ini, nilai-nilai moral dan budi pekerti mulai 

banyak berkurang khususnya pada anak-anak muda dan remaja yang 

cenderung meniru kebudayaan barat. Sehingga mata pelajaran Pkn sangatlah 

penting untuk dipelajari dan dipahami agar dapat menunjang kemajuan 

bangsa dan untuk sasaran belajar. Pkn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut 

dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal proses 

pembelajaran Pkn menuntut terlibatnya emosiaonal, intelektual, dan sosial 

dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami. 

Proses belajar mengajar di kelas dikatakan berhasil itu dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya guru, siswa, materi, 

serta model pembelajaran yang digunakan agar proses belajar mengajar 

terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan yang diinginkan. Seorang guru dapat 

dikatakan berhasil dalam mengajar apabila prestasi belajar siswa diatas nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas IVA, permasalahan yang 

dihadapi siswa di SD Negeri 2 Pliken tahun 2011/2012 adalah prestasi belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan pada materi sistem pemerintahan kabupaten, 

kota dan provinsi yang belum seluruhnya tuntas yakni belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 71 yang telah ditentukan. Dari Jumlah 22 

siswa, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Terdapat 

10 anak yang memperoleh nilai di bawah KKM. 
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Hasil observasi di kelas IVA SD Negeri 2 Pliken pada  pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan siswa belum maksimal dalam melaksanakan 

pembelajaran karena materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan 

provinsi cukup banyak sehingga siswa susah menghafalnya dan proses 

pembelajarannya lebih berpusat pada guru yaitu guru lebih banyak yang aktif 

dari pada siswanya. Guru menjelaskan materi pelajaran sedangkan siswa pasif 

hanya duduk mendengarkan penjelasan dari guru. Hal tersebut 

mengakibatkan prestasi belajar yang diperoleh siswa rendah, sehingga masih 

banyak siswa belum tuntas atau masih dibawah KKM yang telah ditentukan. 

Selain itu, siswa yang kurang menunjukan perilaku kreatif dalam 

pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi 

juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Siswa jarang untuk bertanya, 

mengemukakan gagasan serta rasa ingin tahu siswa masih rendah. Untuk 

mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat 

membantu guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn di SD Negeri 2 Pliken. Kurangnya 

perilaku kreativitas siswa dalam pembelajaran Pkn materi sistem 

pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi, materi sistem pemerintahan 

kabupaten, kota dan provinsi cukup banyak sehingga siswa susah 

menghafalnya dan proses pembelajarannya lebih berpusat pada guru yaitu 

guru lebih banyak yang aktif dari pada siswanya. Sehingga prestasi belajar 

yang diperoleh siswa rendah atau masih banyak yang dibawah KKM 71. Hal 
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tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan model yang 

inovatif untuk meningkatkan perilaku kreativitas dan prestasi belajar. 

Salah satu model-model pembelajaran yang inovatif untuk 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang melibatkan siswa dalam 

proses pembelajarn di kelas dan membuat suasana pembelajarannya menarik, 

menyenangkan untuk menerima materi, meningkatkan daya hafal siswa dan 

daya kreativitas yaitu model mind mapping. Pembelajaran menggunakan 

model mind mapping ini akan membantu anak, yaitu merencana,  

berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan 

masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, 

mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam upaya mencapai ke arah 

tujuan penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi  

belajar siswa dalam mata pelajaran PKn, maka peneliti berkolaborasi dengan 

guru melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul penelitian 

“Peningkatan Kreativitas Dan Prestasi Belajar PKn Materi Sistem 

Pemerintahan Kabupaten, Kota Dan Provinsi Melalui Model Mind Mapping 

Di Kelas IVA SD Negeri 2 Pliken ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di atas, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 
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1. Apakah kreativitas siswa di kelas IVA SD Negeri 2 Pliken pada mata 

pelajaran PKn materi Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota Dan Provinsi 

dapat ditingkatkan melalui model mind mapping? 

2. Apakah prestasi belajar siswa di kelas IVA SD Negeri 2 Pliken pada mata 

pelajaran PKn materi Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota Dan Provinsi 

dapat ditingkatkan melalui model mind mapping? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai dua tujuan. Masing-

masing tujuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas IVA di SD Negeri 2 Pliken 

dalam mengikuti pembelajaran Pkn dengan menggunakan model mind 

mapping pada materi Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, Dan 

Provinsi. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IVA di SD Negeri 2 

Pliken dalam mengikuti pembelajaran PKn dengan menggunakan model 

mind mapping pada materi Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, Dan 

Provinsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan mendapat 

pengetahuan baru tentang model pembelajaran mind mapping sehingga 
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dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa kelas IVA di 

SD Negeri 2 Pliken. 

b. Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat 

menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri 

maupun peneliti-peneliti lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang secara langsung diambil oleh pihak-pihak yang 

terkait secara langsung yaitu siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 

a. Manfaat bagi siswa 

1. Meningkatkan kreativitas siswa terhadap mata pelajaran PKn pada 

materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn 

pada materi sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi. 

b. Manfaat bagi guru 

1. Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Meningkatkan ketrampilan guru dalam penggunaan berbagai 

metode. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1. Dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada kepala 

sekolah dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran guru. 
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2. Meningkatakan prestasi belajar siswa sehingga dapat mengasilkan 

kualitas siswa dan kualitas lulusan yang baik dan dapat bersaing 

untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. 

d. Manfaat bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan 

pengalaman dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping. 
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