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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Guru  harus memikirkan dan membuat 
perencanaan secara seksama dalam meningkatkan proses belajar bagi siswanya dan 
memperbaiki kualitas mengajarnya. 

Pelaksanaan pembelajaran tentunya berakhir dengan suatu hasil yang sering 
disebut dengan hasil belajar atau prestasi belajar.  Hal tersebut merupakan patokan 
baku dari setiap proses pembelajaran. Hasil belajar itu merupakan penilaian dari hasil 
kerja siswa atau peserta didik selama mengikuti pembelajaran yang berbentuk 
bilangan maupun huruf pencerminan kerja keras siswa selama mengikuti proses 
belajar mengajar.  

Pelaksanaan pembelajaran PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan 
pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 berakhir dengan kurangnya daya serap siswa. 
hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) yang ditentukan yaitu 70. Pembelajaran PKn yang dilaksanakan dari 14 
siswa kelas 4 yang ada baru 5 siswa yang mencapai KKM dan jika diprosentasekan 
sebesar 35,7% dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 9 siswa atau 64,3%. 
Berdasarkan data prestasi belajar tersebut jelas bahwa pembelajaran dapat dikatakan 
belum tuntas, karena pembelajaran dianggap tuntas jika siswa yang mendapatkan nilai 
di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM) mencapai 86%. 

Proses pembelajaran PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan pada 
siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 dilaksanakan menggunakan metode ceramah, 
sehingga siswa sulit memahami materi yang diajarkan oleh guru karena dalam proses 
pembelajaran didominasi oleh guru yang berperan aktif dan siswa hanya duduk diam 
mendengarkan. Pemilihan metode yang kurang sesuai tersebut menyebabkan 
merosotnya prestasi belajar siswa. 
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Pemilihan metode sangatlah berpengaruh kepada prestasi belajar peserta didik, 
karena dengan pemilihan metode yang tepat dapat membuat peserta didik atau siswa 
menjadi lebih memahami materi yang disampaikan. Tidak hanya itu, pembelajaran jika 
menggunakan metode yang sesuai juga akan mengaktifkan siswa sehingga terjadi 
interaksi dua arah antara guru dan siswa serta antara siswa dengan siswa yang lain.  

Pembelajaran PKn tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui 
pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan 
dan pemrosesan informasi. Aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-
latihan atau tugas dengan bekerja dalam kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide 
kepada orang lain. (Hartoyo, 2000: 24). 

Pembelajaran kooperatif model STAD lebih menekankan interaksi antar siswa. 
Siswa akan melakukan komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan 
komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan 
mudah karena “siswa lebih mudah memahami penjelasan dari kawannya dibanding 
penjelasan dari guru, karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih sejalan 
dan sepadan”. (Sulaiman dalam Wahyuni 2001: 2). 

Berasarkan paparan tersebut di atas, maka peneliti ingin mencoba melakukan 
penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKn tentang Struktur 
Organisasi Desa dan Kecamatan Melalui Pembelajaran Kooperatif Model STAD Siswa 
Kelas 4 SDN Gesengan 02 Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012-2013.” 

 
 
1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, teridentifikasi banyak permasalahan yang 
menyebabkan rendahnya prestasi belajar PKn tentang struktur organisasi desa dan 
kecamatan pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 02, yaitu: 
1.2.1 prestasi belajar PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan pada 

siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 tahun pelajaran 2012-2013 hanya 5 siswa 
atau 35,7% yang mencapai KKM 70 dari 14 siswa yang ada; 

1.2.2 guru dalam mengajarkan materi struktur organisasi desa dan kecamatan 
menggunakan metode ceramah; 

1.2.3 siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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1.3 Cara Pemecahan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, prestasi belajar PKn tentang 

struktur organisasi desa dan kecamatan pada kelas 4 SDN Gesengan 02 sangat 
rendah dan jauh di bawah KKM dikarenakan guru kurang tepat dalam memilih metode 
pembelajaran. Metode ceramah merupakan penyebab siswa tidak aktif dalam 
mengikuti pembelajaran karena dengan penggunaan metode tersebut siswa hanya 
mendengarkan sehingga siswa jenuh dan tidak fokus dalam memahami materi yang 
disampaikan. 

Perbaikan pembelajaran ini akan menggunakan metode kooperatif model STAD. 
Pembelajaran kooperatif model STAD lebih menekankan interaksi antar siswa. Siswa 
akan melakukan komunikasi aktif dengan sesama temannya. Melalui komunikasi 
tersebut diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan mudah karena 
“siswa lebih mudah memahami penjelasan dari kawannya dibanding penjelasan dari 
guru, karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih sejalan dan sepadan”. 
(Sulaiman dalam Wahyuni 2001: 2). 

Penelitian ini hanya akan dibatasi pada penyebab hasil belajar mata pelajaran 
PKn pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 tentang struktur organisasi desa dan 
kecamatan pada tahun pelajaran 2012-2013 yang rendah dan jauh dibawah KKM. 
Tujuan dari pembatasan permasalahan ini adalah untuk menfokuskan permasalahan 
sehingga penelitian lebih mengarah pada pokok permasalahan. 

 
 
1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan cara 
pemecahan masalah maka dirumuskan sebagai berikut:  

“Apakah penggunaan metode kooperatif model STAD dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan siswa kelas 4 SDN 
Gesengan 02 kabupaten Pati tahun pelajaran 2012-2013?” 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Meningkatkan hasil belajar PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan 
melalui pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 
kabupaten Pati tahun pelajaran 2012-2013. 

 
 
1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1.6.1 Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 
2) Meningkatkan kemampuan dan pemahaman konsep dan hasil belajar 

siswa pada pelajaran PKn tentang struktur organisasi desa dan 
kecamatan. 

3) Berani mengemukakan pendapat atas pertanyaan guru. 
1.6.2 Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran PKn tentang struktur 
organisasi desa dan kecamatan, sehingga tercapai hasil ketuntasan 
belajar sesuai yang diharapkan. 

2) Mengetahui kemampuan serta keterampilan guru dalam pengelolaan 
kelas dan mentransformasikan konsep pembelajaran PKn. 

3) Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dan dikembangkan 
dalam praktek mengajar PKn. 

1.6.3 Bagi Sekolah 
1) Meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah. 
2) Sebagai rujukan bagi sekolah lain untuk meningkatkan proses 

pembelajaran yang efektif demi tercapainya prestasi belajar. 
 
 
 
 
 
 
 


