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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi setiap manusia 

pendidikan. Pendidikan  mempengaruhi hasil kinerja manusia itu sendiri,oleh 

karena itu pemerintah mengajukan agar setiap oraang mendapatkan pendidikan 

dari mulai sejak dini.Dalam pendidikan hal yang paling utama adalah 

ketrampilan berpikir.ketrampilan berpikir ini adalah cara untuk menyelesaikan 

masalah,menyaring informasi,dan pencaapaian prestasi serta pembentukan 

kepribadian.Hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar siswa pada pendidikan 

PKn yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbing 

dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) 

mulia (UU No. 20 tahun 2003). Sisitem Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlah mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU No. 20 tahun 2003 pasal3). 
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Dalam mencapai tujuan pendidikan , PBM tidak pernah terlepas dari suatu 

seni atau kiat mendidik. Sebab konsep-konsep pendidikan itu tidak selalu pas 

dilaksanakan dilapangan. Pendidikan sering mencari suatu strategi, pendekatan, 

atau siasat baru untuk mencapai cita-citanya. Strategi, pendekatn, siasat, atau 

taktik ini sering diciptakan sendidri, oleh pendidik berdasarkan pengetahuan, 

logika, dan pengalamannya. Setiap pendidik pada umumnya memiliki kiat-kiat 

tersendiri, yang sudah tentu tidak sama satu dengan yang lain. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah kemampuan 

mengelola belajar mengajar, karena Guru merupakan faktor penentu dalam 

proses penyelenggaraan pendidikan, hakikat guru adalah untuk mendidik yakni 

mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Dalam pelaksanaan operasional mendidik, seorang guru 

melakukan rangkaian proses mengajar memberikan dorongan memuji 

menghukum memberi contoh membiasakan. Batasan ini memberi arti bahwa 

tugas guru bukan hanya sekedar mengajar tetapi bertugas sebagai motivator dan 

fasilitator dalam proses belajar mengajar.kemampuan itu harus secara dini 

diberikan kepada warga negara yang berhak wajib ikut serta dalam bela negara 

sebagai ideologi bangsa dan negara indonesia Pembelajaran dikatakan efektif 

apabila guru dapat memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Namun yang sering 

kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari permasalahan yang erat kaitannya 

dengan proses pembelajaran yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar 

siswa. 
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Hakikat pembelajaran PKn merupakan usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik yang diarahkan untuk menjadi patriot pembela bangsa dan negara 

(negara yang baik).komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara yang 

berdasarkan NKRI. PKn merupakan mata pelajaran yang berperan penting dalam 

pembentukan karakter sebagai individu dan warga negara yang berkualitas. Pada 

kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa khususnya pada guru sekolah dasar, 

proses pembelajaran dikelas sangat membosankan dan membuat peserta didik 

tertekan. Agar kemampuan siswa dapat meningkat sesuai dengan tujuan yang 

diharapakan,maka perlu memilih strategi pembelajaran yang lebih bervariasi dan 

mengikutsertakan peran aktif siswa dengan mengubah paradigma pembelajaran 

dari siswa sebagai objek/sasaran pembelajaran menjadi subjek pelaku dan tujuan 

pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran PKn disekolah dasar adalah untuk membentuk watak 

atau karakteristik warga negara yang baik.adapun pentingnya pendidikan 

kewarganegaraan diajarkan disekolah dasar lelah sebagai pemberian pemahaman 

dan kesadaran jiwa setiap anak didik dalam mengisi kemerdekaan.  

Depdiknas (2006:49) pendidikan kewarganegaraan (PKn)adalah mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu 

memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga 

negara indonesia yang cerdas,terampil,berkarakter sesuai yang ada dalam 

pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut Amin (2009:1.31) menyatakan 

bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu usaha sadar untuk 
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menyiapkan peserta didik agar pada masa yang akan datang dapat menjadi 

patriot bangsa dan negara.seseorang yang mempunyai kecintaan,kesetiaan,serta 

keberanian dalam membela tanah air sesuai dengan bidangnya. 

Mulyasa dalam Susanto (2015: 231) mengumakakan bahwa tujuan mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa agar 

mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup 

maupun kewarganegaraan di negaranya, mampu berpartisipasi dalam segala 

bidang kegiatan yang secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak 

secara cerdas dalam semua kegiatan, bisa berkembang secara positif dan 

demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan 

mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dengan baik. Pendidikan nasional untuk membangun bansgsa dengan 

jati diri yang utuh, dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang 

holistik. Dengan demikian pendidikan nasional harus bermutu dan 

berkarakter.Karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang 

meliputi seluruh aktivitas kehidupan baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri 

sendiri, sesama manusia,  maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Suyadi, 

2013: 5). 

Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sebut sebagai ruang 

lingkup Pendidikan Kewarganegaraan. Ruang lingkup Pendidikan 

Kewarganegaraan ada delapan meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma, 
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hukum dan peraturan, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila, 

dan globalisasi (Depdiknas, 2006: 271) 

Rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan karena siswa sulit memahami 

konsep-konsep yang diberikan guru. Pada saat proses pembelajaran, guru 

cenderung menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan tanpa ada 

variasai metode atau strategi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn. 

Pembelajaran PKn diajarkan di kelas V SD merupakan salah satu materi 

pembelajaran yang banyak istilah-istilah yang sulit untuk dipahami secara 

konvensional. Setiap pembelajaran PKn di SD diharapkan dapat menyenangkan. 

Sehingga peserta didik dengan mudah dapat mengingat dan memahami materi 

tersebut yang baru dikenal.   

Selama ini dalam pembelajaran PKn yang dilakukan oleh guru hanya 

menekankan aspek kognitif semata, kurang melibatkan siswa secara langsung 

dimana siswa cenderung pasif sehingga siswa disuruh mencatat, membaca dan 

mendengarkan penjelasan guru. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 

pemahaman dalam penguasaan siswa terhadap materi yang di ajarkan. Dengan 

kondisi  seperti ini mengidentifikasi bahwa kegiatan proses pembelajaran yang 

diterapkan selama ini belum berhasil dengan baik. Dari identifikasi beberapa 

masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dan menyebabkan rendahnya hasil 

belajar PKn adalah penerapan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

belum tepat. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2017 

menunjukan bahwa pembelajaran PKn pada SDN Sari 1 Gajah Demak 

menggunakan metode pembelajaran mengajar dengan cara menerangkan materi 

pelajaran, kerja kelompok lalu mendemonstrasikan hasilnya. Pembelajaran yang 

dilakukan di SD Sari 1 Gajah Demak cenderung masih menggunakan metode 

berbasis teacher center learning  dimana pembelajaran berpusat pada guru bukan 

student center learning dimana pembelajaran berpusat pada siswa. Sumber 

pembelajaran hanya menggunakan LKS, buku paket dan alat peraga hanya 

digunakan untuk materi tertentu. Guru hanya menggunakan dua sumber 

pembelajaran tersebut belum menggunakan atau mencari sumber belajar dari yang 

lain. di SDNSari 1 Gajah Demak ini guru belum menerapkan model pembelajaran 

sehingga siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami konsep pada materi 

PKn.pada faktanya nilainya mencapai 75% untuk ketuntasan kelas maupun 

individu,dan pada prosentase Ulangan Harian yang Tuntas:42%,Sedangkan yang 

Tidak Tuntas:58%.Hal tersebut menimbulkan dampak penurunan hasil belajar. 

Dengan memperhatikan uraian diatas,maka peneliti untuk memecahkan 

permasalahan tentang peningkatan hasil belajar  peserta didik di berikan sebuah 

penerapan model (Problem Based Learning(PBL) agar peserta didik aktif saat 

proses pembelajaran berlangsung dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam ranah pemahaman konsep mata pelajaran PKn khususnya,pada model 

Problem Based Learning ini merupakan pembelajaran berbasis masalah yang 

diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah agar 

siswa dapat berpikir kritis dengan memecahkan permasalahan-permasalan dalam 
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suatu konsep. Hosnan mengemukakan bahwa langkah-langkah model 

Pembelajaran Problem Based Learning adalah (1) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. (2) Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. (3) Guru membimbing penyelidikan individual dan kelompok, 

guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalahnya. (4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, Guru membantu 

siswa merencanakan dan menyajikan hasil karya. (5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, Guru membantu siswa melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan yang diselesaikan.  

Dengan uraian diatas maka untuk nmemecahkan permasalahan tentang 

rendahnya kemampuan siswa terhadap pemahaman konsep pada materi PKn 

dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Karakter Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn 

Siswa Sekolah Dasar Kelas V Sari 1 Gajah Demak”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka menjadi permasalahan dalam 

penelitan: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

materi keputusan bersama kelas V SDN Sari 1 Gajah Demak Tahun 
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2. Pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan model Problem Based 

Learning berbasis Karakter toleransi dan tanggung jawab? 

3. Bagaimana peningkatan karakter siswa dalam pembelajaran PKn materi 

keputusan bersama kelas V SDN Sari 1 Gajah Demak Tahun Pelajaran 

2017/2018 dengan menggunakan model Problem Based Learning berbasis 

Karakter toleransi dan tanggung jawab?  

4. Bagaimana peningkatan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

materi keputusan bersama kelas V SDN Sari 1 Gajah Demak Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan model Problem Based 

Learning berbasis Karakter toleransi dan tanggung jawab? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan  penelitan:  

1. Untuk mengetahui guru pada hasil belajar siswa pembelajaran PKn materi 

keputusan bersama kelas V SDN Sari 1 Gajah Demak Tahun Pelajaran 

2017/2018 dengan menggunakan model Problem Based Learning berbasis 

Karakter toleransi dan tanggung jawab. 

2. Untuk mengetahui karakter siswa pada hasil belajar siswa pembelajaran 

PKn materi keputusan bersama kelas V SDN Sari 1 Gajah Demak Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan model Problem Based 

Learning berbasis Karakter toleransi dan tanggung jawab. 

3. Untuk mengetahi hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn materi 

keputusan bersamakelas V SDN Sari 1 Gajah Demak Tahun Pelajaran 
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4. 2017/2018 dengan menggunakan model Problem Based Learning berbasis 

Karakter toleransi dan tanggung jawab. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan referensi bagi sekolah 

dalam meningkatkan   pembelajaran dengan menggunakan model Problem 

Based Learning. 

b. Manfaat Praktis  

1. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini dapat memberi masukan pada guru agar dapat 

mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi dan dapat 

memperbaiki serta meningkatkan  sistem pembelajaran sehingga 

permasalahan yang dihadapi guru dapat diminimalkan terutama pada 

pelajaran PKn. 

2. Manfaat bagi siswa  

Peneliti ini diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

minat dan motivasi belajar terhadap mata pelajaran PKn yang di 

anggap membosankan dengan mereka merasa tertarik dan senang 

karena dilibatkan dalam pembelajaran.  

 

 

 

 



144 
 

 
 

3. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini dapat meningkatkan proses peningkatan belajar mengajar 

di sekolah, dan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap upaya 

peningkatan prestasi belajar yang optimal terutama bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar terutama pada mata pelajaran PKn. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan  dan pengalaman sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian serupa dan lebih 

mengembangkannya,karena sesuai dengan profesi yang penulis tekuni 

yakni sebagai pendidik sehingga nantinya dapat diterapkan dilapangan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian Tindakan kelas ini dilakukan di SDNSari 1 Gajah Demak kelas V 

yang beralokasi di Desa Sari Gajah Demak  kajian penelitian ini meliputi 

pengaruh pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

subjek penelitian ini di lakukan pada kelas V yang berjumlah 34 siswa,11 dari 

siswa laki-laki dan 23 dari siswa perempuan. Penelitian ini terfokus pada 

pelajaran PKn dari Standar Kompetensi 4.Menghargai keputusan bersama, yang 

mengacu pada Kompetensi Dasar 4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan 

bersama. 
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1.6 Definisi Operasional 

1.6.1  Keterampilan Guru  

Keterampilan guru merupakan suatu keterampilan yang harus dikuasai 

guru pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan 

khusus yang harus dimiliki seorang guru. Terdapat 8 keterampilan dasar yang 

seharusya dikuasai oleh seorang guru yaitu keterampilan bertanya, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan menjelaskan, ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan mengadakan variasi.  

1.6.2  Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor 

(keterampilan) sebagai hasil dari kegiatan belajar. Perubahan tersebut bisa 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan sebelumnya. misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Kemampuan 

kognitif siswa diukur melalui hasil tes akhir siklus, kemampuan afektif dan 

psikomotornya diambil ketika proses pembelajaran berlangsung, yaitu dengan 

lembar pengamatan hasil belajar siswa. 

1.6.3 Model  Pembelajaran Problem Based Learning 

Merupakan pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju 

pemahaman akan resolusi suatu masalah agar siswa dapat berpikir kritis dengan 

memecahkan permasalahan-permasalan dalam suatu konsep. langkah-langkah 
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model Pembelajaran Problem Based Learning 1. Guru mengorientasikan peserta 

didik terhadap masalah. 2. Guru mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. 

Guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 4. Siswa 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Guru bersama peserta didik 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

1.6.4 Karakter toleransi dan tanggung jawab  

Karakter toleransi  adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhaadap perbedaan agama, aliran, kepercayaan, suku, adat, 

bahasa, ras, etnis, pendapat dan hal-hal yang berbeda dengan dirinya secara 

sadar dan terbuka serta dapat hidup tenang di tengah-tengah perbedaan tersebut 

Dengan indikator menghormati sesama agama, menghormati teman yang 

berbeda jenis kelamin, tidak bertengkar saat berbeda pendapat, menerima 

kesepakatan pendapat, menghormati pendapat teman. Sedangkan karakter 

tanggung jawab adalah sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyrakat, bangsa 

negara maupun agama dengan indikator melakukan persiapan sebelum 

pembelajaran, memperhatikan pembelajaran dengan baik, melaksanakan 

perintah guru, melaksanakan diskusi kelompok dengan baik, dan menyelesaikan 

tugas sesuai waktu. 

1.6.5  Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalahsalah satu mata pelajaran di 

sekolah Dasar yang memfokuskanpada pembentukan warganegara yang mampu 

melakukan hak dan kewajiabnnya untuk menjadi warga negara yang cerdas, baik 
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dan bekarakter.Pendidikan kewarganegaraan.di dalam mata pelajaran yaitu 

sebagai pengetahuan dalam mengembangkan serta melestarikan nilai luhur dan 

moral berdasarkan budaya bangsa yang di harapkan dapat di wujudkan dalam 

bentuk perilaku sehari-hari dimanapun kita berada.  

1.6.6 Menghargai Keputusan Bersama  

Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati bersama 

dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terkait.Namun, jika di langgar 

akan dikenai sanksi. Adapun bentuk-bentuk keputusan bersama yaitu musyawarah 

mufakat dan pemungutan suara atau voting .Musyawarah mufakat adalah bentuk 

pengambilan yang mengutamakan kebersamaan sedangkan pemungutan suara 

adalah pengambilan keputusan bersama tidak mencapai kesepakatan yang pasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


