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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

  

1.1 Latar belakang 
 

Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan salah 
satu mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama. 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 
memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang 
memahami dan mampu melaksanakan hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia 
yang cerdas, terampil dan berkarakter seperti yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan 

mata pelajaran PKn ditegaskan dalam KTSP (2006), 
agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut ; a) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif 
dalam menangani isu kewarganegaraan, b) Berfikir 
secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak 

secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, c) Pembentukan diri yang 

didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat 
Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis. 

Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat 

menunjang lahirnya anak- anak bangsa Indonesia yang 
sesuai dengan cita-cita pendidikan di Indonesia, yaitu 
dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga 

Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten 
untuk mempertahankan NKRI. Komitmen yang kuat 

dan konsisten terhadap prinsip dan semangat 
kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara terus-menerus untuk 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang NKRI 
(Konsiderans KTSP PKn 2006). 

Menurut Winatapura (2001), pendidikan 
kewarganegaraan atau citizenship education sudah 
menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta 

praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima 
status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. 
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Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. 
Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin 
ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program 
pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan 
politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) 
atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah 

sebagai suatu crash program. Kelima, sebagai 
kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran 

individual dan kelompok pakar terkait, yang 
dikembangkan sebagai landasan dan kerangka 

berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam 
status pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 
Berdasarkan pendapat di atas, maka pendidikan 

kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah 
merupakan salah satu dari lima status PKn yang 

praksis di Indonesia dalam pelaksanaannya tingkat 
Sekolah Menengah Pertama.  

Mata pelajaran PKn diberikan mulai dari jenjang 

Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi, dengan 
berbagai kesulitan dalam pembelajarannya. Materi 
pendidikan kewarganegaraan antar jenjang pendidikan 

tumpang tindih, kreativitas guru dalam 
mengembangkan pembelajaran inovatif rendah, sarana 

dan prasarana sekolah yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan menerapkan pembelajaran 
inovatif kurang memadai, dukungan dari pihak sekolah 

yang sebenarnya amat diperlukan Guru dalam 
mengembangkan pembelajaran PKn yang inovatif 
kurang, dan motivasi siswa untuk belajar PKn rendah. 

Walaupun demikian kebanyakan Guru juga menyadari 
adanya peluang yang tersedia bagi dilakukannya 

pembelajaran inovatif dalam PKn, karena dewasa ini 
tersedia banyak model /strategi pembelajaran mutakhir 
bagi pembelajaran PKn (Sulasmono, 2011).  

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran PKn 
tercapai maka guru harus berinovatif dalam kegiatan 

belajar mengajar berlangsung,  sehingga kegiatan 
pembelajaran tidak perpusat pada guru dan siswa 
harus dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran maka 



 

3 
 

diperlukan model dan metode yang mengaktifkan siswa 
dalam belajar seperti kooperatif learning. Menurut 

Slavin (2008), pembelajaran kooperatif, merupakan 
model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam 

kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Eggen 
dan Kauchak dalam Slavin (2008: 319) mendefinisikan 
pembelajaran kooperatif sebagai sekumpulan strategi 

mengajar yang digunakan guru agar siswa saling 
membantu dalam mempelajari sesuatu.  

Dalam penelitian Bunga (2012) membuktikan 

bahwa hasil belajar siswa mata pelajaran PKn sesudah 
diberikan perlakuan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw mempunyai rata-rata hitung 
(mean) lebih tinggi daripada hasil belajar siswa sebelum 
diberikan perlakuan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw.  

Haryanti (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran PKN Melalui Pembelajaran Kooperatif 

metode Jigsaw menemukan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif metode jigsaw pada mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan pokok bahasan 
suasana kebatinan konstitusi pertama dan hubungan 
antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 pada 

siswa kelas VII B SMP Negeri 5 Ketapang tahun 
pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa.  

 Hasil penelitian Hartanti (2010) menunjukkan 

pembelajaran PKn dengan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa 
selama pembelajaran. Hal ini tampak dari peningkatan 

nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal, adanya 
variasi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 
sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dengan adanya metode demonstrasi 
siswa menjadi tertarik dengan pembelajaran dan aktif 

mengikuti pembelajaran. 
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Hasil penelitian Nugroho (2013) menunjukkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

picture and picture dalam pembelajaran PKn pada siswa 
kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Singaraja dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa. 

Septory (2011) dalam penelitiannya menunjukkan 
bahwa melalui penerapan metode Reflektif dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn dan 

disarankan agar guru dapat menerapkan metode 
Reflektif pada mata pelajaran PKn. 

Penelitian-penelitian tersebut di atas umumnya 
menggunakan satu metode pembelajaran untuk 

pelajaran PKn dan dipraktekkan dalam  satu 
kompetensi dasar. Namun dalam penelitian ini akan 
digunakan dua metode pembelajaran untuk mata 

pelajaran PKn karena penelitian ini dilaksanakan 
dalam satu standar kompetensi sehingga  tidak hanya 

satu metode saja yang akan digunakan untuk 
mencegah siswa mengalami kebosanan dalam belajar. 
Penelitian ini membahas keefektifan penggunaan model 

Kooperatif Learning dengan menggunakan 2 metode 
yang berbeda kepada para peserta didik di dua sekolah 

yang berbeda,  yaitu SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 
Bringin Kabupaten Semarang. SMP Negeri 2 Bringin 
adalah salah satu sekolah negeri SMP yang barada di 

kabupaten Semarang, tepatnya di desa Pakis, 
Kecamatan Bringin. Sekolah ini memiliki 618 orang 
peserta didik. Sekolah ini memiliki semboyan mari 

belajar agar menjadi lebih baik.sekolah ini menerima 
peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan siswa dan kreatifitas dengan berbagai 
kerakter yang berbeda. Karena sekolah berada di desa 
dan jauh dari jangkauan rumah para peserta didik 

maka dari itu banyak peserta didik yang datang 
terlambat untuk pergi ke sekolah disebabkan  mereka 
berjalan kaki untuk mencapai sekolah. Adanya faktor 

jarak rumah dan sekolah jauh, siswa sering terlambat, 
siswa sudah capek, maka dari itu siswa dalam 
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menerima pelajaran kesulitan terutama pelajaran 
untuk menghafal terutama pelajaran PKn kerena sulit 

menerima informasi. Dan peserta didik kurang 
berkonsentrasi dan mudah mengalihkan perhatian 

sehingga saat diberikan perntanyaan seputar materi 
pelajaran, tidak mampu untuk menjawabnya.  Dan 
mengakibatkan hasil belajar tidak memuaskan dan 

tidak mencapai nilai KKM pada mata pelajaran PKn 
yang sudah ditentukan, karena pembelajaran diberikan 
dengan cara konvensional yaitu dengan ceramah dan 

berpusat dari guru.  
Peneliti mencoba memberikan inovatif dalam 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Bringin menggunakan 
metode jigsaw dan refleksi dengan harapan membantu 
siswa meningkatkan kemampuan para peserta didik 

dalam belajar PKn dan diharapkan membantu 
mempermudah mereka setiap materi pelajaran 

sehingga hasil belajar berupa nilai akademik 
meningkat secara signifikan jauh lebih baik. Untuk 
melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara 

peserta didik yang diberi metode jigsaw dan refleksi 
dan dengan  metode lain. Maka penulis juga mencoba 
meneliti peserta didik di SMP Negeri 1 Bringin yang 

diberi perlakuan menggunakan metode picture and 
picture dan demonstrasi sebagai kelompok kontrol, 

alasan penggunaan empat metode ini adalah karena 
merupakan termasuk dalam pembelajaran Cooperative 

Learning, metode ini merupakan metode yang 
mengandalkan kerjasama antar kelompok, 
pembelajaran berpusat pada siswa, dan siswa dituntut 

untuk berfikir berkreatif dalam mempelajari materi 
Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat.  

   

1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  
1. Apakah ada keefektifan pembelajaran Kooperatif 

Learning metode picture and picture dan demonstrasi 
di SMP N 1 Bringin? 
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2. Apakah ada keefektifan pembelajaran Kooperatif 
Learning metode jigsaw dan refleksi di SMP N 2 

Bringin? 
3. Adakah perbedaan keefektifan pembelajaran 

Kooperatif Learning metode picture and picture dan 
demonstrasi dengan metode jigsaw dan refleksi di 
SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 Bringin?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari peneliti ini adalah : 

1. Mengetahui adanya keekfektifan pembelajaran 
model Kooperatif  Learning metode picture and 
picture dan demonstration di SMP N 1 Bringin. 

2. Mengetahui adanya keefektifan pembelajaran 
Kooperatif Learning metode jigsaw dan refleksi di 

SMP N 2 Bringin. 
3. Mengetahui perbedaan keefektifan pembelajaran 

Kooperatif Learning metode picture and picture 

dan demonstration dengan metode jigsaw dan 
refleksi di SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 Bringin.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara praktis dan teoritis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kajian terhadap berbagai metode dalam 
pembelajaran PKn sekaligus dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran PKn di Sekolah Menengah 

Pertama.  
1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 
Menjadi gambaran bagi pengajar yang akan 
menggunakan model Kooperatif Learning metode 

picture and picture dan demonstrasi dengan metode 
jigsaw dan refleksi sebagai alternatif dalam 

pembelajaran PKn. Penelitian ini dapat memberi 
gambaran tentang kesulitan-kesulitan para siswa 
dalam proses pembelajaran PKn di sekolah. 
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b. Bagi siswa 
Bagi para siswa, penelitian ini berfungsi sebagai 

sarana meningkatkan hasil belajar  siswa dalam 
belajar PKn. 

 
1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab yang masing-

masing merupakan bagian-bagian yang tidak 
terpisahkan.  

Bab 1: 
Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab 2: 

Telaah pustaka, memuat pengertian keefektifan 

pembelajaran, hasil belajar siswa, model 
pembelajaran,  model Kooperatif Learning, 

metode picture and picture dan demonstration 
dan metode jigsaw dan refleksi, pendidikan 
Kewarganegraan, hasil penelitian yang relevan 

dan hipotesis penelitian.  
Bab 3: 

Metode penelitian, memuat jenis dan desain 
penelitian, lokasi dan subjek penelitian, tahapan 
penelitian, intrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, uji dan reliabilitas 
instrument, dan teknik analisa data. 

Bab 4: 
Hasil penelitian dan pembahasan memuat subjek 
penelitian, analisis data, dan pembahasan 

penelitian. 
Bab 5: 

Kesimpulan dan saran.  


