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A. Latar Belakang Masalah 

Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air selalu 

dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan proses pembelajaran 

yang dapat mengembangkan semua aspek dan potensi peserta didik sebaik-

baiknya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar sesuai yang 

diharapkan. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 (dalam Lapono, 2009: 122) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik 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. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

(yang dikutip Abimanyu, dkk. 2009: 8-9) menyebutkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa 



 

 

proses pembelajaran hendaknya dirancang, disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan siswa, menarik, dan menyenangkan bagi siswa di semua jenjang 

pendidikan, termasuk tingkat sekolah dasar (SD). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tahun 2006 

tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kelulusan (SKL) merumuskan bahwa 

pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

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

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan proses 

pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang 

menentukan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Proses pembelajaran 

yang menarik dan memberikan kesan serta pengalaman secara langsung 

kepada siswa ialah proses pembelajaran yang diharapkan saat ini. Sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), memberikan banyak 

peluang kepada sekolah dan guru secara khusus untuk menciptakan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa disekolahnya.  

Proses pembelajaran hendaknya memberikan pengalaman secara 

langsung kepada siswa, sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan aktual siswa 

sehingga pembelajaran itu lebih bermakna Syarif (dalam 



 

 

http://thesarapblog.blogspot.com/ Proses pembelajaran bermakna 

archive.html). 

Dalam proses pembelajaran, suasana atau iklim belajar mengajar yang 

bermakna harus dapat diciptakan oleh seorang guru. Sehingga dapat 

memotivasi siswa agar senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat, 

untuk mewujudkan hal tersebut maka seorang guru harus mampu memilih 

metode yang memungkinkan pembelajaran berlangsung dengan menarik, 

sebab metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dengan siswa di 

dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan 

adalah ketepatan metode mengajar yang dipilih dengan memperhatikan 

tujuan, jenis, sifat materi pelajaran dan kemampuan guru dalam memahami 

dan melaksanakan metode tersebut (Usman dan Setyawati, 1993: 120). 

Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah 

yang sangat panjang, yang dimulai dari Civic Education, Pendidikan Moral 

Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai yang terakhir 

berubah namanya menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn), (KTSP, 2006). 

Tujuan mata pelajaran PKn yaitu: (1) Berpikir secara kritis, rasional, 

dan kreatif dalam menangggapi isu kewarganegaraan; (2) 

Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat 

http://thesarapblog.blogspot.com/%20Proses%20pembelajaran%20bermakna%20archive.html
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Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; (4) 

Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(KTSP, 2006). 

 

Proses pembelajaran PKn yang efektif terjadi apabila guru mampu 

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang 

diamanatkan pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pra survey yang penulis 

lakukan pada pembelajaran PKn siswa kelas VA SDN 4 Metro Pusat, proses 

belajar mengajar masih konvensional, pembelajaran hanya berpusat pada guru 

(teacher center). Sehingga proses pembelajaran kurang menarik, siswa 

kurang aktif, dan iklim belajar kurang kondusif untuk mendukung pencapaian 

prestasi belajar siswa, dimana menunjukkan bahwa nilai sumatif pada 

semester genap tahun pelajaran 2010/2011 hanya 9 dari 21 siswa (42,8%) 

yang memperoleh nilai 65 atau lebih dari batas Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM), 12 siswa lainnya memperoleh nilai di bawah KKM. Sedangkan bila 

dianalisis karakteristik pembelajaran PKn di sekolah dasar, maka secara 

umum diperoleh gambaran bahwa perhatian pembelajaran PKn adalah untuk 

membangun pengetahuan siswa menjadi cerdas, terampil, dan berkarakter. 

Sehingga diperlukan metode yang diharapkan dapat mengembangkan aspek 

kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional, karena kedua kecerdasan 

tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat memberikan 

kontribusi dalam mengantar anak menjadi berpikir secara cerdas, terampil, 

dan berkarakter. 



 

 

Berdasarkan fakta maupun kondisi seperti di atas, peneliti ingin 

menerapkan pembelajaran PKn dengan metode diskusi terbimbing. Seperti 

halnya pendapat Sumantri dan Permana (dalam Abimanyu, 2009: 6.18) 

mengatakan bahwa ada beberapa alasan menggunakan metode diskusi yaitu 

akan merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam perdebatan ilmiah, serta 

melatih berpikir kritis dan terbuka. Dengan pembelajaran seperti ini 

diharapkan akan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut:  

1. Pembelajaran berpusat pada guru (Teacher Center) sehingga pembelajaran 

membosankan. 

2. Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran PKn kelas VA SDN 

4 Metro Pusat. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas VA SDN 4 

Metro Pusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah pembelajaran PKn dengan menggunakan metode diskusi 

terbimbing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VA SDN 4 

Metro Pusat? 

2.  Apakah pembelajaran PKn dengan menggunakan metode diskusi 

terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA SDN 4 Metro 

Pusat? 

 

 

D. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka untuk memecahkan 

permasalahan ini, peneliti akan mengembangkan pembelajaran PKn dengan 

menerapkan metode diskusi terbimbing. Melalui pembelajaran ini diharapkan 

siswa akan dapat berlatih menyampaikan gagasan dalam kelompoknya, 

bertukar pendapat baik dengan teman maupun guru, berlatih menghargai 

pendapat orang lain, belajar hidup berdemokrasi, memahami hak dan 

kewajibannya, berlatih mengendalikan emosi, mempertahankan ide secara 

rasional. Melalui diskusi siswa merasa keberadaannya diakui orang lain, 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, dan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar bagi siswa.  

 

 



 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan dan pemecahan masalah sebagaimana telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk:  

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn kelas VA 

SDN 4 Metro Pusat dengan menggunakan metode diskusi terbimbing. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn kelas 

VA SDN 4 Metro Pusat  dengan menggunakan metode diskusi 

terbimbing. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Bagi siswa; dapat meningkatkan aktivitas, pemahaman konsep dan materi 

PKn khususnya dikelas VA SDN 4 Metro Pusat semester genap, 

sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

2. Bagi guru; dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai 

metode pembelajaran PKn sehingga dapat meningkatkan atau 

mengembangkan kemampuan profesional guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran dikelas, serta memberi masukan bagi guru tentang 

efektifitas diskusi terbimbing dalam proses pembelajaran PKn, sebagai 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 



 

 

3. Bagi sekolah; dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

4. Bagi peneliti; hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan berdiskusi siswa dan memberi informasi kepada 

masyarakat khususnya para pendidik akan kelebihan dan manfaat 

pembelajaran PKn dengan metode diskusi terbimbing, serta dapat lebih 

memahami tugas atau fungsinya sebagai calon seorang guru profesional 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan dapat mengetahui 

permasalahan-permasalahan pembelajaran yang muncul di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


