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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pelajaran 

yang bertujuan untuk membentuk sikap warga negara yang baik, yaitu menjadikan 

warga negara yang mengerti serta sadar akan hak dan kewajibannya. Di samping 

itu juga menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

mata pelajaran PKn juga merupakan, mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh pencasila dan UUD 1945 (Winataputra, 2009: 

28). Mata pelajaran PKn memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, perlu 

adanya interaksi antar individu. Proses interaksi antara individu satu dengan yang 

lain tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi.  

Globalisasi erat kaitannya dengan pendidikan, yang di dalamnya terdapat 

proses mempengaruhi segala hal terutama dalam bidang nlai-nilai moral, sosial, 

budaya dan kepribadian yang dapat berdampak positif dan negatif. Untuk menuju 

era globalisasi, guru harus dapat menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya 

mengetahui perkembangan globalisasi. Menghadapi perkembangan globalisasi 

yang saat ini sedang berkembang, bukanlah suatu hal yang bisa dianggap mudah. 

Guru harus menanamkan nilai-nilai pancasila serta norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat kepada siswa. Siswa juga perlu pengenalan 

tentang budaya-budaya lokal, agar kekuatan budaya lokal yang ada tidak tersisih 
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dari adanya kekuatan budaya global.  Oleh sebab itu, siswa perlu mengetahui cara 

siswa untuk menanggapi perkembangan era globalisasi yang sedang berkembang. 

Melihat fenomena di atas, maka guru perlu mengenalkan nilai-nilai pancasila 

kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar.  

Observasi yang dilakukan peneliti di SDN Mulyoagung 03 Dau Malang, 

menemukan beberapa masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini. 

Permasalahan tersebut mengenai skor Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

harus dipenuhi siswa. Peneliti memperoleh informasi bahwa, siswa harus mampu 

memperoleh skor lebih dari sama dengan 75 yang ditentukan sekolah sebagai 

kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan untuk KKM klasikal, dikatakan tuntas 

belajar jika terdapat 75% siswa yang memperoleh skor  lebih besar sama dengan 

75. Peneliti memperoleh data skor siswa yang telah tuntas dan yang belum tuntas 

dalam belajar. Terdapat 12 siswa (31%) yang telah tuntas belajar dan 27 siswa 

(69%) belum tuntas belajar sehinggga harus mengikuti pelajaran remidi agar dapat 

mencapai standar ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Hasil tes yang peneliti 

peroleh dari Kompetensi Dasar 4.1 memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya, pada tahun ajaran 2010-2011 (lampiran hal: 161). 

Hasil observasi tersebut peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah tersebut 

guna meningkatkan hasil belajar PKn siswa tahun ajaran 2011-2012. 

Informasi yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa, siswa tidak pernah 

diajar dengan metode pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajarannya. 

Penerapan metode yang inovatif dapat menjadikan pembelajaran lebih hidup dan 

tidak cenderung monoton bagi siswa. Penerapan metode yang inovatif akan 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga 
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siswa tidak mudah bosan pada proses pembelajaran. Pembelajaran inovatif dapat 

mendorong siswa untuk dapat berpikir kreatif. Proses belajar mengajar mata 

pelajaran PKn di sekolah dasar tersebut siswa hanya duduk manis di bangku 

masing-masing dan hanya guru yang berbicara di depan. Selain itu siswa hanya 

diam mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru di depan tanpa 

melakukan kegiatan yang dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 

berpendapat. Siswa sering kali diberi materi pembelajaran hanya dengan meng-

gunakan metode ceramah kemudian pada akhir pembelajaran siswa diberi soal 

pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti melakukan suatu upaya strategis 

dan efektif untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dicoba dengan melaksana-

kan pembelajaran secara inovatif dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Salah satu 

kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran adalah membuat siswa aktif 

untuk bertanya, mengemukakan pendapatnya, dan menjawab pertanyaan. Hal 

tersebut berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa dan berkomunikasi. 

Pembelajaran yang dapat mengaktifkan semua kegiatan siswa dapat menimbulkan 

motivasi bagi diri siswa sendiri. Oleh sebab itu, metode pembelajaran yang 

inovatif perlu diterapkan pada proses pembelajaran PKn di kelas. 

Peneliti akan menerapkan metode Two Stay Two Stray pada proses 

pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran tersebut merupakan suatu metode 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dengan mudah mendapatkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari siswa yang lain. Lie (2004: 61) menyebutkan langkah-

langkah pelaksanaan metode pembelajaran Two Stay Two Stray meliputi a) siswa 
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bekerja sama dalam kelompok berempat, b) dua orang masing-masing kelompok 

akan meninggalkan kelompoknya dan bertamu pada kelompok lain, c) dua orang 

yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi 

kepada tamu yang berkunjung. d) tamu mohon diri untuk kembali pada 

kelompoknya masing-masing. e) kelompok mencocokkan dan membahas hasil-

hasil kerja mereka. 

Metode pembelajaran Two Stay Two Stray memiliki tujuan bahwa siswa 

bisa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep. Penerapan 

metode pembelajaran Two Stay Two Stray akan mengarahkan siswa untuk aktif, 

baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga 

menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Metode pembelajaran Two Stay 

Two Stray memiliki kelebihan yaitu, memberikan kesempatan kepada kelompok 

kecil untuk bertukar informasi kepada kelompok lain dan  siswa dapat belajar 

bekerjasama dengan temannya.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan tindakan sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

dengan menggunakan metode two stay two stray yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar secara aktif di kelas. Berdasarkan 

paparan di atas, peneliti mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi 

Globalisasi Melalui Penerapan Metode Two Stay Two Stray pada Siswa Kelas IV 

SDN Mulyoagung 03 Dau Malang”. 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar  

mata pelajaran PKn khususnya materi globalisasi pada siswa kelas IV SDN 

Mulyoagung 03 Dau-Malang. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode Two 
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Stay Two Stray. Metode Stay Two Stray akan menuntun siswa untuk saling 

bekerja sama, tanggung jawab, dan saling berbagi informasi dengan teman yang 

lainnya.  Sehingga hasil belajar siswa meningkat.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat pada latar belakang di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini. 

1. Bagaimana penerapan metode two stay two stray dalam peningkatan hasil 

belajar PKn siswa kelas IV SDN Mulyoagung 03 Dau Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar PKN siswa kelas IV SDN Mulyoagung 

03 Dau Malang dengan adanya penerapan metode two stay two stray? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan peneliti 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode two stay two stray sebagai upaya 

peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Mulyoagung 03 Dau 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 

Mulyoagung 03 Dau Malang setelah menggunakan metode two stay two stray. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Pihak yang 

dimaksud adalah pihak-pihak berikut ini. 

1. Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif cara untuk dapat  

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn. 
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2. Guru 

Penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai 

metode alternatif dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi guru untuk meng-

atasi kesulitan kegiatan pembelajaran, guna peningkatan hasil belajar siswa kelas 

IV tentang materi globalisasi. Di samping itu hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi guru-guru untuk meningkatkan produktifitasnya 

dalam membuat PTK. 

1.6 Batasan Istilah 

1. Peningkatan 

Peningkatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara 

meningkatkan (usaha, kegiatan) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 

617). 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Jihad, 2008: 14). 

3. Metode Two Stay Two Stray 

Two Stay Two Stray merupakan metode pembelajaran dua tinggal dua tamu 

yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Penerapan metode 

Two Stay Two Stray adalah sebagai berikut, a) siswa bekerja sama dalam 

kelompok berempat, b) dua orang masing-masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan bertamu pada kelompok lain, c) dua orang 
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yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi 

kepada tamu yang berkunjung, d) tamu mohon diri untuk kembali pada 

kelompoknya masing-masing, e) kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil-hasil kerja mereka (Lie, 2004: 61). 


