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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengajaran diharapkan dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai subyek 

didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, minat, apresiasi, 

kemampuan berfikir logis dan kritis, interaktif dan kreatif. Hal itu menempatkan 

manusia yang belajar tidak hanya pada proses teknis, tetapi juga sekaligus pada 

proses normatif sehingga perkembangan kepribadian dan kemampuan belajar para 

peserta didik terjadi secara harmonis dan optimal. 

Untuk mewujudkan hal di atas bukanlah hal yang mudah, melainkan perlu 

adanya pendidik yang profesional, sarana prasarana yang baik serta mata pelajaran 

apa yang memang pantas dan perlu untuk diajarkan bagi siswa di Indonesia. Salah 

satu mata pelajaran yang dapat melaksanakan dan mewujudkan fungsi pendidikan 

nasional adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Sejak di Undangkannya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 secara hukum 

istilah PPKN sudah berubah menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”. Oleh 

karena itu nama mata pelajaran tersebut di SD berubah menjadi Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewaganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang menyangkut status formal warga negara (Depdiknas, 2008:1.25). 

Masalah umum yang dihadapi SD Negeri Genengawaru berkaitan dengan 

hasil belajar siswa yang masih rendah antara lain disebabkan oleh metode yang 

digunakan guru masih konvensional, media pembelajaran yang belum digunakan 

guru secara optimal dan penggunaan strategi pembelajaran yang kurang tepat. 
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Masalah khusus yang dihadapi SD Negeri Genengawaru berkaitan dengan 

hasil belajar siswa adalah masih rendahnya penguasaan materi bentuk-bentuk 

keputusan bersama, hal ini terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu rata-rata nilainya 53,25 berarti masih belum memenuhi standar 

kriteria ketuntasan minimum yaitu dengan nilai 65. Masalah yang berasal dari diri 

siswa berasal dari diri siswa bisa disebabkan karena banyak hal, antara lain siswa 

tidak memahami materi yang disampaikan karena guru terlalu cepat menerangkan, 

guru tidak memberi contoh konkrit berkaitan dengan materi dan lain-lain. 

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pembelajaran PKn 

di SD Negeri Genengwaru yaitu antara lain: a) Siswa kurang konsentrasi saat 

pembelajaran PKn berlangsung, b) Siswa banyak bicara sendiri dengan teman-

temannya, c) Siswa kurang berani dalam bertanya dan mengemukakan pendapat, 

d) Guru banyak berceramah dalam menyampaikan materi pelajaran PKn, dan e) 

Tanggung jawab siswa terhadap tugas masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas V tentang pembelajaran PKn di SD Negeri Genegwaru, diketahui terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi pada kelas tersebut, antara lain: 1) Kegiatan 

pembelajaran sebagian besar masih menggunakan metode konvensional yaitu 

metode ceramah, 2) Motivasi dan aktivitas belajar siswa rendah yang ditandai 

dengan siswa cenderung pasif dalam hal mengajukan pertanyaan, serta siswa suka 

bermain dengan teman saat guru sedang memberikan materi, 3) Kegiatan praktik 

jarang dilaksanakan dalam pembelajaran PKn, 4) Pengunaan media pembelajaran 
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yang kurang bervariatif dalam proses belajar mendorong siswa berfikir abstrak, 5) 

Hasil belajar siswa masih rendah ( hasil wawancara dengan guru kelas). 

Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan latar belakang masalah di SD Negeri 

Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang telah disebutkan di 

atas, maka peneliti berupaya mencari penyelesaian masalah dalam upaya 

pemahaman konsep dan nilai-nilai dalam mata pelajaran PKn sehingga akan 

tercapai dan memenuhu standar kriteria ketuntasan minimum yaitu dengan nilai 

65, tentu saja dengan tetap melihat faktor-faktor pemicu yang telah disebutkan 

diatas. 

Paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu tindakan alternatif 

untuk mengatasi masalah yang ada berupa penerapan metode pembelajaran lain 

yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberi kesempatan siswa untuk 

mengembangkan potensinya secara maksimal. Motode pembelajaran yang 

dimaksud adalah metode pembelajaran simulasi. 

Alasan pemilihan metode simulasi ini yaitu: motivasi dan aktivitas belajar 

siswa masih rendah, pasif dalam mengajukan pendapat, serta siswa masih kurang 

berani dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Simulasi adalah suatu usaha 

pembelajaran untuk memperoleh pemahaman akan hakekat suatu konsep atau 

prinsip, atau sesuatu keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan 

dalam situasi tiruan (Depdiknas 2009:6.22). Melalui simulasi itu siswa akan 

mampu menghadapi kenyataan yang mungkin terjadi lebih efektif dan efisien. 
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Penelitian terdahulu tentang penggunaan metode simulasi pernah dilakukan 

oleh  Efendi mahasiswa UM pada tahun 2005 yang berjudul ” penerapan metode 

simulasi untuk meningkatkan prestasi belajar PPKN pokok bahasan tolong-

menolong siswa kelas V SD Negeri Martopuro III Purwosari Kabupaten 

Pasuruan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang tekah dikemukakan diatas maka 

dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana peningkatkan hasil belajar PKn pada materi bentuk-bentuk 

keputusan bersama siswa kalas V SD Negeri Genengwaru Kecamatan 

Rembang Kabupaten Pasuruan melalui penggunaan metode simulasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bagaimana peningkatkan hasil 

belajar PKn pada materi bentuk-bentuk keputusan bersama siswa kalas V SD 

Negeri Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan melalui 

penggunaan metode simulasi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

Dapat dijadikan informasi masukan tentang cara belajar dengan metode 

pembelajaran dengan memanfaatkan teman satu kelompok sehingga siswa 

dapat saling bertukar pikiran antara sesama anggota kelompok, saling 

mendengarkan, saling menghargai pendapat orang lain, serta yang paling 
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penting menambah semangat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn. 

b. Bagi Guru 

Dapat mengembangkan metode pengajaran sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengajar, serta dapat memberikan variasi untuk 

meningkatkan kreatifitasnya dalam pembelajaran PKn yang dapat 

memotivasi siswa untuk lebih memahami dan menyukai materi pelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah memperoleh masukan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn. Dengan demikian, metode pembelajaran yang 

digunakan dalam sekolah dapat meningkatkan hasil belajar. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran 

metode simulasi, yang merupakan modal untuk pengembangan 

pembelajaran nantinya sebagai calon seorang guru. 

1.5 Jangkauan Masalah 

Subyek dalam Penelitian ini dilakukan terhadap siswa SD negeri 

Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

1.6 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Genengwaru 

Rembang Kabupaten Pasuruan semester genap tahun ajaran 2010/2011. 
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b. Tindakan yang dilakukan berupa penerapan metode simulasi dan dibatasi 

pada pelajaran PKn, 

Standar Kompetensi : Menghargai keputusan bersama 

Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 

Materi   : Bentuk-bentuk keputusan bersama 

1.7 Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan definisi operasional. Definisi 

operasional merupakan batasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pengertian terhadap beberapa yang ada pada judul adalah: 

a) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

memperoleh pengalaman belajarnya (Sudjana 2008: 22). 

b) Bentuk-bentuk keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar 

persetujuan atau kesepakatan bersama (Depdiknas 2008:97). 

c) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyangkut status 

formal warga negara (Depdiknas, 2008:1.25). 

d) Metode Simulasi adalah suatu usaha pembelajaran untuk memperoleh 

pemahaman akan hakekat suatu konsep atau prinsip, atau sesuatu keterampilan 

tertentu melalui proses kegiatan atau latihan dalam situasi tiruan (Depdiknas, 

2009:6.22) 

e) Peningkatan adalah suatu perubahan ke arah yang lebih baik (Esa, 2008:13) 

 

 


