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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang  

Pendidikan Kwarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang 

bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk membentuk 

karakter warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

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

berkarakter pribadi yang luhur. Dalam  pelajaran PKn kelas IV semester genap 

terdapat materi Globalisasi. Materi Globalisai menerangkan tentang suatu 

perkembangan dunia yang menyatukan atau mengikat negara yang satu dengan 

yang lain. sehingga menjadi satu melalui proses sejarah, proses sosial, atau proses 

alamiah. Globalisasi memberikan pengaruh buruk maupun baik bagi lingkungan 

masyarakat maupun individu yakni semacam dapat menumbuhkan rasa 

nasionalisme. Pemahaman tentang globalisasi meningkatkan kemajuan dan  

menghindarkan dari  pengaruh buruk globalisasi. 

 Pelajaran PKn pada umumnya merupakan pelajaran yang dinilai mudah. 

Namun dalam pelaksanaannya, banyak siswa yang belum mampu menguasai 

pelajaran tersebut. Hal tersebut terbukti dari nilai dalam pelajaran tersebut yang 

cenderung rendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru kelas SDN 

Kromasan siswa kelas IV untuk mata pelajaran Pkn, menunjukkan bahwa banyak 

siswa kurang aktif dan kurang memahami pelajaran PKn. Pembelajaran yang 

dilakukan guru terkesan kurang mampu mengaktifkan keterlibatan siswa secara 

keseluruhan dan masih menggunakan metode ceramah. Didalam proses 
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pembelajaran masih banyak ditemukan siswa yang cenderung gaduh dan kurang 

merespon terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Ketika guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa hanya beberapa siswa saja yang merespon 

dengan dengan aktif sedangkan yang lain cenderung pasif. Akibatnya hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Kromasan pada ulangan harian semester genap tahun 

pelajaran 2010-2011 terdapat siswa yang kurang dari SKM yang telah ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 65 pada mata pelajaran PKn. Kelulusan pada materi 

“Globalisasi”, dari yang berjumlah 31 siswa terdapat 18 siswa yang di bawah 

standar nilai ketuntasan, berikut daftar nilai siswa disajikan tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel. 1.1 Pencapaian Nilai Siswa Dalam SKM 

No  Nilai  Jumlah siswa  

1 

2 

3 

4 

5 

80-100 

65-79 

60-64 

40-59 

0-39 

5 siswa  

8 siswa  

2 siswa 

12 siswa  

4 siswa  

Jumlah  31 

 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dikembangkan suatu 

metode pembelajaran yang mampu melibatkan peran serta siswa secara 

menyeluruh sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya didominasi oleh 

siswa-siswa tertentu saja. Selain itu, melalui pemilihan metode pembelajaran 

tersebut diharapkan sumber informasi yang diterima siswa tidak hanya dari guru 

melainkan juga dapat meningkatkan peran serta dan  hasil belajar siswa dalam 
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mempelajari dan menelaah ilmu yang ada terutama mata pelajaran PKn materi 

Globalisai. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat memecahkan masalah tersebut 

adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut Lie (2002:12), model 

pembelajaran kooperatif atau disebut juga dengan pembelajaran gotong royong 

merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk 

bekerja sama dengan sesama siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji penerapan metode 

P3D suatu nama lain yang ditafsirkan dari metode pembelajaran kooperatif Group 

Investigation (GI) dalam proses pembalajaran. Group Investigation adalah metode 

pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan 

topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Metode 

pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik 

dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses kelompok (group 

process skills). Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti 

investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian 

menyiapkan dan menyajikan dalam suatu laporan di depan kelas secara 

keseluruhan. 

Penelitian awal yang sudah dilakukan oleh Fatmawati 2010 yang berjudul 

Penerapan Pendekatan Kooperatif Tipe Kelompok Investigasi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar di SDN Plitan I Pandaan Pasuruan dinyatakan hasil 

belajar mata pelajaran IPS meningkat. Karena hal ini dapat ditunjukkan dengan 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dari siklus I ke siklus II sebesar 40,9 %, 
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hasil belajar siswa setelah menggunakan investigasi kelompok mengalami 

peningkatan dari siklus I kesiklus II yang ditunjukkan dengan kenaikan prosentase 

ketuntasan sebesar 19,5%.  Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yakni pada 

mata pelajaran Pkn materi Globalisai.    

Sedangkan penelitian ini, peneliti merumuskan untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Peningkatkan Hasil Belajar PKn Materi 

Globalisasi Pada Siswa  Kelas IV SDN Kromasan Melalui Metode P3D”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dapat 

dirumuskan berikut ini. 

1) Bagaimana pelaksanaan penggunaan metode P3D dalam peningkatan hasil 

belajar PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN Kromasan? 

2) Bagaimana hasil belajar PKn materi globalisasi pada siswa kelas IV SDN 

Kromasan dengan adanya penggunaan metode P3D?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal berikut ini. 

1) Mendeskripsikan penggunaan metode P3D dalam peningkatan hasil belajar 

PKn materi globalisasi siswa klas IV SDN Kromasan. 

2) Mendeskripsikan adanya peningkatan hasil belajar metode P3D pada materi 

globalisasi mata pelajaran Pkn siswa klas IV SDN Kromasan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil peneliatian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini. 

1) Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 

metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

pelajaran PKn. 

2) Bagi siswa hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk rujukan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 

3) Bagi sekolah atau penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran lainnya. 

4) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 

pengembangan penelitian lanjutan dengan metode atau subjek yang berbeda. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran PKn dan difokuskan pada 

hasil belajar siswa pada materi globalisasi, karena pada materi ini dirasa siswa 

kurang memahami dan sesuai dengan standar kompetensi menunjukkan sikap 

terhadap globalisasi di lingkungan sekolah. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Kromasan Kec. Ngunut Kab. Tulungagung, 

yaitu sebuah SD yang terletak di jalan raya Ngunut berjarak 19 km dari kota 

kabupaten Tulungagung. Subjek penelitian siswa kelas IV dengan jumlah 31 

siswa yang terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya salah penafsiran pada kata yang digunakan dalam 

penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut. 

a) Kelompok dengan Penyampaian, Pengamatan, Pemikiran dan Diskusi (P3D) 

      Merupakan nama lain penafsiran tahapan dari (Slavin, 2010: 218) metode 

kooperatif Group Investigation (GI), metode kelompok dengan P3D nama 

yang disesesuaikan arti dari tahap-tahap dalam metode Group Investigation 

tersebut dengan tahapan berikut ini. 

1) Penyampaian topik dan mengatur kelompok.  

2) Menyusun perencanaan yang akan dilaksanakan siswa. 

3)  Pengamatan. 

4) Pemikiran informasi untuk laporan akhir. 

5) Diskusi kelas dan presentasi. 

6) Evaluasi . 

Sebenarnya nama metode P3D diambil dari metode keoperatif Group 

Investigation (GI) dikembangkan (Slavin 2010:218) model pembelajaran yang 

dibentuk kelompok-kelompok dalam kelas yang terdiri tiga sampai lima siswa 

yang heterogen baik dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, maupun 

etnis. Para murid bekerja  melalui enam tahap berikut ini  

1) Mengidentifikasi topik dan mengatur murid kedalam kelompok. 

2) Merencanakan tugas yang akan dipelajari.  

3) Melaksanakan investigasi. 

4) Menyiapkan laporan akhir. 
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5) Mempresentasikan laporan akhir. 

6) Evaluasi. 

b) Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Untuk mengukur hasil belajar yaitu dengan 

menggunakan tes dan non tes (Sudjana 1999: 35).   

Tes yang digunakan sebagai uji kompetensi siswa untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Sedangkan non tes terdiri dari observasi, wawancara, studi kasus, angket, 

catatan lapangan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


