
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti saat ini pendidikan dasar memegang 

peranan penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimasa yang akan datang. Pendidikan 

merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan kepribadian siswa, 

sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan dapat menjadi manusia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri 

serta bertanggung jawab dalam masyarakat dan bangsa.  

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuan secara spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 pasal 3 disebutkan bahwa “Pendidikan berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
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dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. 

Untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas, diperlukan suatu 

pembelajaran bagi siswa dan guru yang mengacu pada kurikulum. Adapun 

kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Pemberlakuan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) menuntut siswa untuk memiliki kompetensi khusus dalam 

semua mata pelajaran setelah proses pembelajaran. Kompetensi merupakan 

kemampuan berpikir, bertindak dan bersikap secara konsisten sebagai 

perwujudan dari pengetahuan, keterampilan dan nilai. 

Salah satu komponen Pendidikan dasar adalah bidang-bidang 

pengajaran diantaranya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn Sekolah 

Dasar merupakan mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan 

kewarganegaraan. PKn bertujuan untuk: (a) mengajarkan konsep dasar 

kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis; (b) 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inkuiri, problem 

solving dan keterampilan sosial; (c) membangun komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (d) meningkatkan kerjasama dan 

kompetensi dalam masyarakat yang heterogen, baik secara nasional maupun 

global (Sapriya dkk, 2007: 133). 
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Permasalahan lain yang masih banyak ditemukan yang terjadi di 

lapangan adalah rendahnya hasil belajar Siswa yang mungkin pula berakar 

pada aktivitas belajar yang dialami mereka, terutama pada  mata pelajaran 

PKn.  Aktivitas belajar dipengaruhi oleh iklim pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran pun 

sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan ketepatan guru dalam memilih dan 

menggunakan model pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan guru PKn yang 

mengajar di kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2012-2013,  

bahwa kondisi pembelajaran PKn saat ini lebih diwarnai oleh pendekatan 

yang menitikberatkan pada model pembelajaran yang masih monoton dan 

kurang bervariasi sehingga anak merasa bosan, kurang menarik dan kurang 

memberikan rangsangan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, ditemukan fakta bahwa motivasi belajar peserta 

didik sangat kurang sehingga hasil belajar yang  diperoleh kurang 

memuaskan. Selama ini rata-rata yang diperoleh siswa pada nilai ulangan 

harian hanya 60, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

dikehendaki adalah 70. Sebenarnya guru sudah mengupayakan berbagai cara 

termasuk mengadakan remidi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi 

hasilnya belum juga memuaskan. 

Dari permasalahan guru di atas, dalam pembelajaran PKn metode 

yang digunakan masih berpusat pada guru, dimana guru harus menjelaskan 

materi pelajaran, memberi contoh soal, membahas soal-soal latihan dan 

aplikasinya, hal ini yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam 
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pembelajaran. Dengan metode seperti ini, hanya siswa yang mempunyai 

minat belajar tinggi saja yang aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan 

siswa yang mempunyai minat belajar rendah cenderung tidak serius dalam 

mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu,  untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn perlu ditemukan model pembelajaran yang 

tepat.  

Hal yang perlu diperbaiki dalam permasalahai ini adalah model 

pembelajaran guru untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

meningkat lebih baik. Diharapkan dengan pemilihan model pembelajaran 

yang tepat, pembelajaran dapat berlangsung secara aktif, efektif, inovatif dan 

menyenangkan.  

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil pra survei, maka  peneliti 

merasa perlu melakukan perbaikan kualitas pembelajaran  melalui penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

(Cooperative learning) yaitu tipe Group Investigation (GI) untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD Kristen 1 Metro Pusat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

2. Penggunaan metode yang konvensional, seperti ceramah masih 

mendominasi dalam pembelajaran. 
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3. Pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 

4. Rendahnya hasil belajar siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. “Apakah pembelajaran PKn dengan menggunakan model  

pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) tipe Group 

Investigation (GI) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat Tahun 

Pelajaran 2013-2014?” 

2. “Apakah pembelajaran PKn dengan menggunakan model  

pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) tipe Group 

Investigation (GI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat Tahun Pelajaran 

2013-2014?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif  (Cooperative learning) 

tipe Group Investigation (GI) kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat 

Tahun Pelajaran 2013-2014. 
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2. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan 

menerapkan model kooperatif (Cooperative learning) tipe Group 

Investigation (GI) dalam pembelajaran PKn kelas IV SD Kristen 1 

Metro Pusat Tahun Pelajaran 2013-2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

1. Bagi Siswa 

Memberikan suasana baru dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi guru 

Memperoleh informasi mengenai pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan model kooperatif 

(Cooperative learning) tipe Group Investigation (GI) sehingga dapat 

digunakan untuk memperbaiki cara pembelajaran yang dikelola di 

kelasnya. 

3. Bagi Sekolah 

Membantu meningkatkan mutu pembelajaran di SD Kristen 1 Metro 

Pusat dalam pembelajaran PKn SD. 
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4. Bagi peneliti 

a. Menambah ilmu pengetahuan yang telah dimiliki peneliti dan 

merupakan wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh di bangku kuliah. 

b. Dapat dijadikan masukan bagi peneliti-peneliti lain yang 

melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


