
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Mata pelajaran kewarganegaraan dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan 

wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai 

manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme 

bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, 

ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak dan sikap serta perilaku anti korupsi, 

kolosi dan nepotisme.

Sejalan dengan ketentuan dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 yang 

menetapkan bahwa hakikat PKn adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PKn adalah mata pelajaran 

yang  berhubungan dengan kehidupan soaial dimasyarakat, sehingga pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan  sangat penting bagi kehidupan siswa .

Kenyataannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sulit dan 

membosankan. Hal ini disebabkan karena materi pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan menghafalkan konsep dan selalu berubah-ubah. Di kelas 4

SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Tahun Pelajaran 

2012/2013, rata-rata mata pelajaran PKn belum  bisa mencapaii KKM (66).

Keberhasilan dalam pembelajaran apabila materi pembelajaran dapat dikuasai 

siswa sepenuhnya, sehingga pada saat evaluasi atau tes formatif menunjukkan hasil yang 

memuaskan semua mencapai kriteria ketuntasan belajar. Melihat hasil yang diperoleh 

siswa  menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan pokok materi “lembaga pemerintah kabupaten / 

kota dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota 



2

hasilnya tidak memuaskan, maka  peneliti mengajukan proposal perbaikan pembelajaran 

melalui Penelitian Tindakan Kelas . Dengan tujuan supaya penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran PKn dengan indikator “menyebutkan lembaga-lem,baga pemerintah 

kabupaten/ kota “lebih meningkat.

1.2. Permasalahan Penelitian

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran PKn pada Kompetensi Dasar 

mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi

dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota“  di kelas 

4 semester I, ternyata guru mengalami beberapa masalah yang sangat berpengaruh pada 

keberhasilan siswa dalam memahami materi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut.

a. Sebagian besar siswa kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 yang belum dapat   menguasai 

dan memahami mata pelajaran PKn khususnya pada Kompetensi Dasar mengenal 

lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi dengan 

indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “.

b. Suasana kelas gaduh yang disebabkan guru kurang menguasai pengelolaan kelas.

c. Siswa tidak tertarik dalam pembelajaran karena guru dalam menjelaskan materi banyak 

menggunakan ceramah sehingga menjemukan.

d. Guru dalam menjelaskan materi tidak menggunakan metode dan model pembelajaran 

yang sesuai sehingga pemahaman siswa pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-

lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi dengan indikator 

“menyebutkan lembaga-lem,baga pemerintah kabupaten / kota “

1.3. Cara Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah dapat dikemukakan alternatif 

pemecahan masalah sebagai berikut.

a. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya membuat suasana yang menarik 

sehingga siswa merasa senang dan kelas menjadi hidup.
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b. Dalam memberikan penjelasan hendaknya menggunakan ceramah bervariasi bahkan 

dalam materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten /kota dan propinsi lebih tepat 

menggunakan metode demonstrasi  dengan model pembelajaran sosiodrama.

c. Dalam mengelola kelas harus memperhatikan keseluruhan siswa sehingga siswa tidak 

bermain sendri bahkan merasa diperhatikan.

1.4. Rumusan Masalah

  Berdasarkan analisis masalah-masalah yang menjadikan penyebab ketidak 

berhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran PKn pada Kompetensi Dasar 

mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi 

dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “, maka 

masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. “Apakah melalui metode demonstrasi 

dengan model pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar  mengenal 

lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten/ kota dan provinsi pada siswa 

kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ?”

1.5. Tujuan  dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam kegiatan perbaikan pembelajaran dan 

merupakan pengalaman penulis sebagai guru di SD adalah sebagai berikut.

1. Penerapan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama terhadap 

peningkatan hasil belajar  pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam 

susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi dengan indikator “menyebutkan 

lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “ siswa kelas 4 SD Negeri Ngurensiti

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

2. Penerapan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama dapat  

peningkatan keaktifan siswa terhadap hasil belajar  pada Kompetensi Dasar mengenal 

lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi dengan 

indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota“ siswa kelas 4 SD 

Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
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1.5.2. Manfaat Penelitian 

   Mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi siswa, guru, maupun  bagi 

sekolah.

1. Manfaat bagi siswa

a. Memperbaiki proses pembelajaran dengan sasaran pada akhir perbaikan belajar siswa

dapat meningkatkan kemampuannya.

b. Memperbaiki proses pembelajaran dengan sasaran pada akhir perbaikan pembelajaran 

siswa dapat meningkatkan keaktifannya.

2. Manfaat bagi guru

a. Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa 

puas bagi guru karena sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dikelolanya. Dari hasil yang diperolehnya dapat disebarkan  kepada 

teman sejawat, sehingga mereka mau untuk mencobakan hasil tersebut atau paling tidak 

mencoba melakukan perbaikan  pembelajaran di kelasnya.

b. Dapat berkembang secara professional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu 

menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.

c.  Guru percaya diri mampu melakukan analisis terhadap kerjanya sendiri di dalam kelas 

sehingga menemukan alternatif untuk mengatasi kelemahannya.

d. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan                 

pengetahuan dan keterampilan sendiri serta tidak hanya menerima hasil perbaikan yang 

diterimakan orang lain tetapi ia adalah perancang dan pelaku perbaikan tersebut yang 

menghasilkan berbagai teori dalam perbaikan pembelajaran.

3. Manfaat bagi sekolah

          Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat inovasi atau perubahan 

maka perbaikan pembelajaran memberi kesempatan yang besar  bagi guru dan sekolah 

untuk berkembang. Hal ini dapat sebagai bahan pertimbangan dan kajian untuk dapat 

disebarkan kepada sekolah lain.

Selain itu manfaat perbaikan pembelajaran juga untuk beberapa kepentingan  

antara lain sebagai berikut.

a. Sebagai dokumen penelitian, dan dapat di manfaatkan oleh guru yang  tertarik akan 

hasil penelitian ini.
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b. Sebagai sumber bagi peneliti lain atau peneliti yang sama dalam memperoleh inspirasi 

untuk melakukan penelitian lainnya.

c. Sebagai bahan rujukan peneliti lain dan bahan kajian untuk dapat memberikan kritikan 

serta saran terhadap peneliti yang dilakukan.

d. Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti untuk mengambil tindakan dalam 

menangani masalah yang serupa atau sama.
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1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mata pelajaran kewarganegaraan dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolosi dan nepotisme.

Sejalan dengan ketentuan dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 yang menetapkan bahwa hakikat PKn adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PKn adalah mata pelajaran yang  berhubungan dengan kehidupan soaial dimasyarakat, sehingga pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  sangat penting bagi kehidupan siswa .

Kenyataannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sulit dan membosankan. Hal ini disebabkan karena materi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan menghafalkan konsep dan selalu berubah-ubah. Di kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Tahun Pelajaran 2012/2013, rata-rata mata pelajaran PKn belum  bisa mencapaii KKM (66).

Keberhasilan dalam pembelajaran apabila materi pembelajaran dapat dikuasai siswa sepenuhnya, sehingga pada saat evaluasi atau tes formatif menunjukkan hasil yang memuaskan semua mencapai kriteria ketuntasan belajar. Melihat hasil yang diperoleh siswa  menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pokok materi “lembaga pemerintah kabupaten / kota dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota  hasilnya tidak memuaskan, maka  peneliti  mengajukan proposal perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas . Dengan tujuan supaya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran PKn dengan indikator “menyebutkan lembaga-lem,baga pemerintah kabupaten/ kota “lebih meningkat.



1.2. Permasalahan Penelitian

	Setelah melakukan kegiatan pembelajaran PKn pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota“  di kelas 4 semester I, ternyata guru mengalami beberapa masalah yang sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Sebagian besar siswa kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 yang belum dapat   menguasai dan memahami mata pelajaran PKn khususnya pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi  dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “.

b. Suasana kelas gaduh yang disebabkan guru kurang menguasai pengelolaan kelas.

c. Siswa tidak tertarik dalam pembelajaran karena guru dalam menjelaskan materi banyak menggunakan ceramah sehingga menjemukan.

d. Guru dalam menjelaskan materi tidak menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai sehingga pemahaman siswa pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi  dengan indikator “menyebutkan lembaga-lem,baga pemerintah kabupaten / kota “



1.3. Cara Pemecahan Masalah

	Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah dapat dikemukakan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut.

a. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya membuat suasana yang menarik sehingga siswa merasa senang dan kelas menjadi hidup.

b. Dalam memberikan penjelasan hendaknya menggunakan ceramah bervariasi bahkan dalam materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten /kota dan propinsi lebih tepat menggunakan metode demonstrasi  dengan model pembelajaran sosiodrama.

c. Dalam mengelola kelas harus memperhatikan keseluruhan siswa sehingga siswa tidak bermain sendri bahkan merasa diperhatikan.



1.4. Rumusan Masalah

	  Berdasarkan analisis masalah-masalah yang menjadikan penyebab ketidak berhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran PKn pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. “Apakah melalui metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar  mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten/ kota dan provinsi pada siswa kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ?”



1.5. Tujuan  dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

	Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam kegiatan perbaikan pembelajaran dan merupakan pengalaman penulis sebagai guru di SD adalah sebagai berikut.

1. Penerapan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama terhadap peningkatan hasil belajar  pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota  dan propinsi dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “  siswa kelas 4 SD Negeri Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

2. Penerapan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama dapat  peningkatan keaktifan siswa terhadap hasil belajar  pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota“ siswa kelas  4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.



1.5.2.  Manfaat Penelitian 

	   Mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi siswa, guru, maupun  bagi sekolah.

1. Manfaat bagi siswa

a. Memperbaiki proses pembelajaran dengan sasaran pada akhir perbaikan belajar siswa

dapat meningkatkan kemampuannya.

b. Memperbaiki proses pembelajaran dengan sasaran pada akhir perbaikan pembelajaran siswa dapat meningkatkan keaktifannya.

2. Manfaat bagi guru

a. Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Dari hasil yang diperolehnya dapat disebarkan  kepada teman sejawat, sehingga mereka mau untuk mencobakan hasil tersebut atau paling tidak mencoba melakukan perbaikan  pembelajaran di kelasnya.

 b. Dapat berkembang secara professional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.

c.  Guru percaya diri mampu melakukan analisis terhadap kerjanya sendiri di dalam kelas sehingga menemukan alternatif untuk mengatasi kelemahannya.

d. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan                 pengetahuan dan keterampilan sendiri serta tidak hanya menerima hasil perbaikan yang diterimakan orang lain tetapi ia adalah perancang dan pelaku perbaikan tersebut yang menghasilkan berbagai teori dalam perbaikan pembelajaran.

3. Manfaat bagi sekolah

          	Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat inovasi atau perubahan maka perbaikan pembelajaran memberi kesempatan yang besar  bagi guru dan sekolah untuk berkembang. Hal ini dapat sebagai bahan pertimbangan dan kajian untuk dapat disebarkan kepada sekolah lain.

Selain itu manfaat perbaikan pembelajaran juga untuk beberapa kepentingan  antara lain sebagai berikut.

 a. Sebagai dokumen penelitian, dan dapat di manfaatkan oleh guru yang  tertarik akan hasil penelitian ini.

 b. Sebagai sumber bagi peneliti lain atau peneliti yang sama dalam memperoleh inspirasi untuk melakukan penelitian lainnya.

 c. Sebagai bahan rujukan peneliti lain dan bahan kajian untuk dapat memberikan kritikan serta saran terhadap peneliti yang dilakukan.

 d. Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti untuk mengambil tindakan dalam menangani masalah yang serupa atau sama.
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