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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD) adalah 

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Azis Wahab (1997:26) menjelaskan bahwa 

PKn SD tidak saja menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, namun juga 

memberi kemungkinan kepada siswa untuk memahami dan membiasakannya 

dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. 

PKn SD dalam kurikulum 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan (1) berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam memecahkan masalah 

kenegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, serta (3) berkembang secara positif 

dan demokrasi untuk membentuk diri. (Depdiknas, 2006:27). 

Sesuai dengan tujuan PKn tersebut, substansi materi ajar PKn di SD 

mencakup konsep nilai, moral dan norma. (Rukminiyati, 2007:24). Materi konsep 

bertujuan membentuk kecerdasan peserta didik sebagai warga Negara, sedangkan 

nilai dan moral bertujuan untuk membentuk kepribadin peserta didik sebagai 

warga Negara yang baik. Dengan demikian melalui pelajaran PKn, nilai-nilai 

Pancasila dan konsep-konsep materi PKn diharapkan dapat mempengaruhi pola 

piker, sikap dan perilaku peserta didik sebagai warga Negara yang baik. Tegasnya 

PKn membentuk kepribadian dan moral siswa baik sebagai anggota masyarakat 

maupun sebagai warga Negara. 
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Berdasarkan pengamatanyang dilakukan peneliti pada pembelajaran PKn 

diketahui bahwa nilai hasil ulangan formatif PKn rendah, ternyata hanya 43,8% 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 56,2% belum mencapai 

ketuntasan belajar. Dalam hal ini nilai KKM yang ditetapkan adalah 70 dan 

persentase ketuntasan belajar mencapai > 80%. Rendahnya hasil ulangan formatif 

PKn siswa disebabkan karena : (1) penggunaan metode pembelajaran tersebut 

tidak membentuk kemampuan berpikir siswa untuk berpikir kritis, rasional dan 

kreatif, dalam hal ini metode yang digunakan guru adalah metode ceramah dan 

tanya jawab, (2) pada penerapan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab 

tidak terjadi interaksi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa 

sehingga pembelajaran pasif dan teacher center, (3) dalam proses pembelajaran 

hanya ada interaksi satu arah saja, yaitu guru kepada siswa.  

Peneliti berpendapat perlu dilakukan perbaikan strategi pembelajaran PKn 

yang mengarah pada tujuan pembelajaran dan matri yang diajarkan serta 

peningkatan aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti mengajukan 

perbaikan kualitas pembelajaran PKn dengan menerapkan model pembelajaran 

koopeatif. Ada banyak model pembelajaran kooperatif meliputi : STAD, Jigsaw, 

Team Games Tournament (TGT), Think Pair Share (TPS), Number Head 

Together (NHT), dll.  Dari sekian banyak model pembelajaran kooperatif guru 

mengusulkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Team Achievement Division). Julianto (2011:22) menegaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki beberapa keunggulan diantaranya : 

(1) siswa dapat menyampaikan ide-ide atau gagasannya; (2) dapat melatih 
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keberanian siswa; (3) dapat melatih kemandirian siswa dan (4) siswa dapat saling 

membantu, siswa yang pandai bisa membantu yang kurang mampu. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti 

memilih judul skripsi Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKn Melalui 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) pada siswa kelas IV SDN Simokerto V/138 Surabaya. 

Penelitian skripsi ini dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas (PTK) pada 

siswa kelas IV SDN Simokerto V/138 Surabaya. Harapan peneliti dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa kelas IV SDN 

Simokerto V/138 Surabaya dapat mencapai ketuntasan belajar pada mata 

pelajaran PKn. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang terurai di atas, maka terdapat permasalahan yang 

memerlukan jawaban, yaitu : 

1. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 

IV SDN Simokerto V/138 Surabaya ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV 

SDN Simokerto V/138 Surabaya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah di atas, penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 

IV SDN Simokerto V/138 Surabaya. 

2 Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar PKn 

siswa kelas IV SDN Simokerto V/138Surabaya. 

2.1 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dan temuan ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk pengaruh globalisasi di lingkungan 

sekitar. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru PKN 

dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar PKN. 

c. Sumbangan pemikiran bagi guru PKN dalam mengajar dan meningkatkan 

pemahaman siswa belajar PKN. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang 

dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

b. Meningkatkan motivasi belajar dan melatih sikap social untuk saling peduli 

terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan belajar. 
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c. Melatih siswa mengungkapkan atau menyampaikan gagasan / idenya. 

d. Melatih siswa untuk menghargai pendapat atau gagasan orang lain. 

2.2 Pembatasan Masalah 

Dengan berbagai pertimbangan dan terkait dengan keterbatasan, maka 

peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pembelajaran PKn di kelas IV di 

SDN Simokerto V/138 Surabaya pada aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Materi yang diajarkan dalam penelitian terbatas pada SK  :   4.Menunjukkan 

sikap terhadap globalisasi di lingkungannya, KD  :  4.1 Memberikan contoh 

pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

3. Hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SDN Simokerto V/138 Surabaya dalam 

penelitian ini terbatas pada aktivitas guru, aktivitas siswa serta hasil belajar. 


