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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan menjadi sarana yang perlu 

dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan 

teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup 

manusia itu sendiri.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan  yang  

diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  

 

Undang-undang tersebut bermakna bahwa pendidikan dilaksanakan 

untuk mengembangkan potensi  siswa dengan mewujudkan suasana belajar 

dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap dan kepribadian positif serta 

mengembangkan keterampilan siswa.  

Ki Hajar Dewantara (Ihsan, 2005: 5) pada Kongres Taman Siswa 

yang pertama tahun 1930 mengemukakan: pendidikan  umumnya 

berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 

(kelakuan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh siswa; dalam 

Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat 

memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-

anak yang kita didik selaras dengan dunianya. 



2 
 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14 menyatakan bahwa  

jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan 

dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah (Ihsan, 2005: 22). Keberadaan sekolah dasar atau 

madrasah ibtidaiyah menjadi bagian dari pelaksanaan program wajib belajar 9 

tahun yang ditetapkan oleh pemerintah.  

Pasal 31 Ayat (1) Amandemen UUD 1945 secara tegas mengamanatkan 

bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan Ayat (2) 

menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya”. Hal tersebut juga dikukuhkan dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 6 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara yang berusia 

tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. 

Ketentuan tersebut menurut Ali (Prastowo, 2013: 18) merupakan 

landasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan program 

wajib belajar pendidikan  dasar 9 tahun. Program tersebut bertujuan 

meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang 

berkualitas dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal, 

sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun dan anak-anak yang membutuhkan 

perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan sekurang-kurangnya sampai  

sekolah menengah pertama atau yang sederajat. 
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Pelaksanaan pendidikan pada jenjang  SD/MI mengacu pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Muslich (2007: 11) mengemukakan 

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 

2. Beragam dan terpadu. 

3. Tanggap dalam perkembangan ilmu teknologi dan seni. 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 

6. Belajar sepanjang hayat. 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri dari beberapa 

mata pelajaran yang salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan 

(PKn). Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud untuk membentuk siswa  

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Pendidikan kewarganegaraan dijadikan wadah dan instrumen untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan Desember 

2014 di kelas IV SD Negeri 3 Simbarwaringin, peneliti menemukan bahwa  

siswa kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran, siswa 

kurang aktif bertanya, dan menjawab pertanyaan. Selain itu, guru lebih 

banyak mendominasi kegiatan pembelajaran dan belum melibatkan siswa 

belajar secara berkelompok. Guru juga belum menggunakan media dalam 

pembelajaran PKn tetapi hanya terfokus pada buku paket saja. Hal tersebut 

dikarenakan media yang tersedia hanya untuk pembelajaran IPA berupa kit 
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IPA dan torso, IPS berupa peta dan globe, dan Matematika berupa replika 

bangun datar dan bangun ruang.  

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen nilai ulangan tengah semester 

siswa tahun 2014/2015 diketahui bahwa hasil belajar PKn rendah, dari 19 

siswa hanya 8 orang (42,11%) yang mencapai KKM yaitu 66. Menurut 

Arikunto (2007: 250) ketuntasan hasil belajar siswa minimal 75% dari jumlah 

siswa yang mencapai KKM. 

Mengacu dari uraian di atas tampak bahwa pelaksanaan pembelajaran 

PKn di kelas IV SD Negeri 3 Simbarwaringin belum sesuai harapan. 

Winataputra (http://ariesilmiah.blogspot.com) mengemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari 

komponen: tujuan, bahan pelajaran,  strategi,  alat,  siswa,  dan  guru. Dari  

pengertian  tersebut  kita dapat mengetahui  bahwa dalam suatu pembelajaran 

termasuk PKn, keenam komponen tersebut harus saling berkaitan, saling 

mempengaruhi, dan  berorientasi  kepada tujuan. 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan pada cara mengajar guru 

sehingga akan berdampak pada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan inovasi pembelajaran yaitu 

dengan menerapkan  model cooperative learning tipe numbered head 

together. 

Kagan (Isjoni, 2013: 78) mengemukakan kelebihan numbered head 

together adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Model 

http://ariesilmiah.blogspot.com/
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ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan kemampuan 

dalam memecahkan masalah yang diberikan guru, sehingga siswa menjadi 

lebih aktif dan tidak timbul kejenuhan dalam belajar. 

Demi menunjang keberhasilan proses pembelajaran, guru perlu 

menggunakan media sebagai alat bantu pengajaran. Salah satunya yaitu 

media grafis. Media ini memiliki kelebihan dapat mengatasi batasan ruang 

dan waktu misalnya gambar/foto, tidak semua benda/peristiwa dapat dibawa 

ke dalam kelas dan memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan 

untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman, 

Sadiman, dkk (2009, 29-30). 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka peneliti pada penelitian tindakan 

kelas ini mengambil judul “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 

Numbered Head Together dan Media Grafis untuk Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn Kelas IV SD Negeri 3 

Simbarwaringin”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

yang ada sebagai berikut: 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

2. Rendahnya hasil belajar PKn siswa, karena hanya 8 (42,11%) dari 19 

siswa yang mencapai KKM. 

3. Siswa kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran PKn. 

4. Siswa kurang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. 

5. Pembelajaran didominasi oleh guru. 
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6. Guru belum menerapkan model cooperative learning tipe numbered head 

together dalam pembelajaran PKn. 

7. Guru belum menggunakan media dalam pembelajaran PKn karena yang 

tersedia hanya media untuk pembelajaran IPA, IPS, dan Matematika. 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe numbered head 

together dan media grafis untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran PKn? 

2. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe numbered head 

together dan media grafis dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKn? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menerapkan model cooperative learning tipe numbered head together dan 

media grafis untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran PKn. 

2. Menerapkan model cooperative learning tipe numbered head together dan 

media grafis untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

PKn. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa 

Memberikan inovasi pembelajaran PKn melalui penerapan model 

cooperative learning tipe numbered head together  dan media grafis.  

2. Guru 

 Meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas pengetahuan guru 

mengenai penerapan model cooperative learning tipe numbered head 

together dan media grafis. 

3. Sekolah 

 Sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

penerapan model cooperative learning tipe numbered head together dan 

media grafis. 

4. Peneliti 

 Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered head together dan media grafis pada 

pembelajaran PKn. 


