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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Menurut (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bab I) “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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara”. Pembelajaran PPKn di sekolah dasar masih banyak 

dilakukan secara konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada guru) serta 

lemahnya kemampuan guru dalam mendorong dan memotivasi siswa menjadikan 

prestasi. Pelajaran PPKn selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah 

dengan keterlibatan siswa yang sangat minim karena siswa hanya melakukan 

kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat dan menghafal sehingga kurang 

menarik minat siswa dan membosankan yang akhirnya membuat siswa mudah 

lupa terhadap konsep yang telah diberikan.  

Menurut Ruminiati (2008:1.26) Tujuan PPKn adalah untuk menjadikan 

warga Negara yang baik, yaitu warga Negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak 

dan kewajibannya. Dengan demikian siswa diharapkan dapat menjadi bangsa 

yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik, serta mampu mengikuti kemajuan 

teknologi modern. Dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan (PPKn) khususnya pada pendidikan sekolah dasar, seyogyanya 

dikembangkan sebagai tatanan sosial yang kondusif atau memberi suasana bagi 

tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Melalui PPKn 
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sekolah perlu dikembangkan sebagi pusat pengembangan wawasan, sikap, dan 

ketrampilan hidup dalam kehidupan demokratis.  

Berdasarkan hasil observasi pada bulan september 2015 dalam 

pembelajaran PPKn di kelas 5 SDN Jipurapah I kecamatan Plandaan kabupaten 

Jombang sudah dilaksanakan dengan baik. Berlangsungnya pembelajaran PPKn di 

sekolah, peserta didik merasa senang dengan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru, namun ditemukan beberapa permasalahan yang muncul ketika pembelajaran 

berlangsung seperti pada saat menjelaskan materi dengan menggunakan metode 

ceramah tidak semua peserta didik menyimak pelajaran dengan baik, sebagian 

peserta didik cenderung berbicara sendiri. Beberapa peserta didik kurang aktif 

dalam mengajukan pertanyaan dan kurang berani mengemukakan pendapatnya. 

Faktor lain yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam mencapai ketuntasan 

pembelajaran adalah faktor dari dalam diri peserta didik yaitu minat peserta didik  

terhadap pembelajaran PPKn itu sendiri. Faktor dari perilaku guru dalam 

mengajar yang menerangkan materi pelajaran yang masih menggunakan metode 

klasik yaitu metode ceramah, tanya jawab serta penugasan. Selain itu guru kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran atau alat peraga yang ada, suasana 

pembelajaran yang kurang menyenangkan serta penggunaan metode yang 

digunakan guru yang masih kurang sesuai. Dalam kegiatan pembelajaran faktor 

dan tempat juga sangat mempengaruhi. Demikian juga pengaturan ruangan harus 

dilakukan secara khusus agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih 

efisien dan memberi suasana nyaman bagi guru dan peserta didik. 

Dalam membahas materi PPKn tidak terlihat adanya upaya guru untuk 

mengembangkan kegiatan diskusi kelas. Target keberhasilan pengajaran PPKn 
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yang diterapkan guru cenderung lebih mengarah agar siswa terampil mengerjakan 

soal-soal tes, baik yang terdapat pada buku ajar maupun soal-soal ujian. 

Akibatnya pemahaman konsep peserta didik rendah, ketrampilan proses dan sikap 

ilmiah peserta didik tidak tumbuh. Sehingga peserta didik bersikap pasif selama 

proses belajar mengajar dan kurangnya keberanian peserta didik untuk bertanya. 

Sikap peserta didik yang pasif dan kurangnya keberanian untuk bertanya 

menyebabkan peserta didik tidak bisa mengungkapkan ide dan gagasannya dalam 

proses belajar mengajar, hal ini dapat menurunkan hasil belajar peserta didik 

karena pemahaman konsep yang rendah. 

Seorang guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan peserta didik, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan model 

pembelajaran  yang sesuai pemahaman serta pengetahuan peserta didik dalam 

belajarnya. Proses pembelajaran perlu dilaksanakan dengan cara efektif dan 

menyenangkan akan lebih diterima oleh peserta didik, sehingga proses 

pembelajaran akan lebih kondusif, efektif dalam penerapannya.  

Model pembelajaran memegang peran penting dalam proses belajar 

mengajar, khususnya pada mata pelajaran PPKn. Model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2007:1). Oleh karena itu, penerapan 

model pembelajaran dapat melatih peserta didik dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial dengan temannya, sehingga dapat tercapainya tujuan 
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pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran yang diterapkan guru, pusat 

pembelajaran bukan lagi terletak pada guru, melainkan pusat pembelajaran pada 

peserta didik. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik menjadikan 

pembelajaran yang bermakna, sehingga diharapkan materi pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan maksimal.  

Menurut Mulyasa (2002) untuk mencapai keberhasilan peserta didik dalam 

belajar, maka guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) mengurangi 

metode ceramah, 2) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik, 3) 

mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuannya, 4) bahan harus 

dimodifikasi dan diperkaya, 5) gunakan prosedur yang bervariasi, 6) usahakan 

situasi belajar berusaha untuk mengembangkan kemampuan anak bekerja sesuai 

dengan kemampuan, dan 7) usahakan melibatkan peserta didik dalam berbagi 

kegiatan. Dari pendapat tersebut, menunjukkan bahwa kreativitas dan kemampuan 

guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar peserta didik. Peserta didik akan mempunyai prestasi belajar yang 

baik bila dalam dirinya tertanam motivasi belajar yang kuat.  

Saat ini SDN Jipurah I kecamatan Plandaan kabupaten Jombang telah 

melengkapi fasilitas pembelajaran serta tenaga pengajar yang memadai. Sehingga 

mampu memberikan pengajaran yang lebih baik dan menghasilkan lulusan serta 

SDM yang bermutu. Pihak sekolah juga menyadari bahwa fasilitas pembelajaran 

dan metode, pembelajaran yang baik, dapat menunjang kelancaran proses belajar 

mengajar. Persoalan-persoalan inilah yang membuat peneliti tertarik dan 

bermaksud mengadakan penelitian dan mengambil judul “Analisis Penerapan 
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Model Pembelajaran PPKn Pada Kelas 5 di SDN Jipurapah Kecamatan 

Plandaan Kabupaten Jombang”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana penerapan model pembelajaran PPKn pada kelas 5 di SDN 

Jipurapah I kecamatan Plandaan kabupaten Jombang? 

1.2.2 Hambatan apa sajakah yang dihadapi guru dalam penerapan model 

pembelajaran PPKn pada kelas 5 di SDN Jipurapah I Kecamatan Plandaan 

Kabupaten Jombang ? 

1.2.3 Upaya apa yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam 

penerapan model  pembelajaran PPKn pada kelas 5 di SDN Jipurapah I 

Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran PPKn pada kelas 5 di 

SDN Jipurapah I kecamatan Plandaan kabupaten Jombang. 

1.3.2 Menganalisis hambatan yang dihadapi guru dalam penerapan model 

pembelajaran PPKn pada kelas 5 di SDN Jipurapah I Kecamatan Plandaan 

Kabupaten Jombang. 

1.3.3 Mengetahui upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam 

penerapan model pembelajaran PPKn pada kelas 5 di SDN Jipurapah I 

Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap dunia pendidikan, khususnya model pembelajaran PPKn yang tepat bagi 

siswa sekolah dasar. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara 

teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan antara lain :  

1.4.1 Secara teoritis,  

Hasil penelitian ini berguna untuk memperkaya perbendaharaan 

pengetahuan dan model-model pembelajaran yang harus diterapakan dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan juga 

sebagai sumber informasi bagi guru dalam menentukan alternatif model 

pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti  

Menambah wawasan, pengetahuan, dan manfaat tentang penerapan model 

pembelajaran PPKn sebagai persiapan untuk menjadi seorang guru di 

Sekolah Dasar. 

1.4.2.2 Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta masukan guru dalam 

meningkatkan kinerja serta mutu pendidikan 

1.4.2.3 Bagi Siswa  

Membantu siswa dalam menerima materi, meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bekerja 

dengan kelompok, dan pemecahan masalah. 
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1.4.2.4 Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan masukan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya di SDN Jipurapah I 

kecamatan Plandaan kabupaten Jombang. 

 

 

  

1.5 Batasan Istilah 

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1.5.1 Analisis adalah sebagai penguraian pokok atas berbagai bagiannya dan 

menelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 

(KBBI, 2008:59). 

1.5.2 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam 

kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material / perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe, 

program-program, media computer dan kurikulum (sebagai kursus untuk 

belajar) Menurut Trianto (2007:2) 

1.5.3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu pendidikan yang 

menyangkut status formal warga Negara yang pada awalnya diatur dalam 

Undang-Undang No.2 th. 1949. Undang-Undang ini berisi tentang diri 

kewarganegaran, dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan 

status sebagai warga negara Indonesia, Winataputra (dalam Ruminiati 

2008:1.25).  

 


