
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Oleh 

sebab itu pendidikan sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting bagi 

kehidupan manusia karena dengan pendidikan manusia dapat berdaya guna 

dan mandiri. 

 Namun masalah pendidikan menjadi hal yang paling utama bahkan 

menjadi perhatian dan penanganan khususnya pemerintah. Pemerintah 

berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan mengadakan inovasi-

inovasi baru untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan agar pendidikan 

di Indonesia dapat berkembang dan mampu menghadapi persaingan global di 

dunia. 

Realitanya pembelajaran di jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai saat 

ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Dari aspek kualitas, pendidikan di 

Indonesia memprihatinkan dibandingkan dengan kualitas pendidikan bangsa 

lain. Dari segi pengajaran, hasil-hasil pengajaran dan pembelajaran berbagai 
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bidang studi (khususnya bidang studi PKn) di Sekolah Dasar terbukti selalu 

kurang memuaskan berbagai pihak.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran 

penting di Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan PKn merupakan pendidikan 

yang menyangkut status formal warga negara. Melalui PKn diharapkan dapat 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen 

kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat 

kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus 

untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu 

ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia sejak dini, 

khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. 

Pendidikan tidak bisa terlepas dari pembelajaran. Pendidikan dan 

pembelajaran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, 

sehingga kunci dalam perbaikan pendidikan adalah memperbaiki 

pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Permasalahan pembelajaran 

yang dihadapi di Sekolah Dasar adalah berlangsungnya pembelajaran yang 

kurang bermakna bagi perkembangan pribadi dan watak siswa, sehingga 

dapat menghilangkan kesadaran siswa akan makna hakiki kehidupan. 
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Rendahnya kemampuan siswa disebabkan oleh faktor baik dari dalam diri 

siswa sebagai pelajar maupun dari faktor lingkungan. 

Dalam proses belajar siswa, tidak dipungkiri lagi bahwa pembelajaran 

PKn di Sekolah Dasar belum sesuai dengan yang diharapkan. Guru Sekolah 

Dasar belum memahami bagaimana mengajar PKn yang benar dan bagaimana 

agar belajar PKn dilakukan dalam suasana menyenangkan. Berbagai macam 

keluhan dalam pembelajaran PKn di SD seperti sulit mengerjakan soal, sulit 

memahami materi, malas belajar, kurang bergairah, tetapi yang utama adalah 

hasil belajar yang rendah, dan keluhan-keluhan lain dari para siswa adalah 

permasalahan mendasar yang harus segera diatasi.  

Berbagai alasan di atas dikarenakan pembelajaran masih dilakukan 

secara konvensional, termasuk di SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil belajar siswa kelas Va SD Muhammadiyah 10 

Tipes, Surakarta yang kurang memuaskan. Seperti nilai PKn yang belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu  ≥ 70, dari 28 siswa 

kelas Va hanya 12 anak yang nilainya memenuhi syarat KKM, jadi 

ketuntasan belajar PKn kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes baru 42, 86% 

dari 28 siswa. 

Kemampuan guru yang kurang dalam menggunakan metode-metode 

yang inovatif, membuat siswa kurang tertarik dan bersemangat dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat tidak 

memperjelas isi pesan bahkan akan membingungkan siswa. Siswa akan 

mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang mereka anggap menarik. 
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Pembelajaran PKn mengarahkan siswa menjadi warga negara yang 

demokratis, yang menghargai perbedaan, dan mencintai keadilan dan 

kebenaran. Hal itu banyak mengandung keabstrakan, sehingga sulit dipahami 

oleh siswa. Dalam hal ini apabila pembelajaran masih dilakukan secara 

konvensional maka siswa akan semakin mengalami kesulitan dalam 

memahami materi. Selama ini dalam pembelajaran PKn guru masih 

menggunakan metode ceramah sehingga siswa merasa bosan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Apabila ini dibiarkan terus menerus, maka hasil 

belajar siswa akan menurun. 

Melihat kondisi rendahnya hasil belajar siswa tersebut beberapa upaya 

dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran salah satunya menggunakan 

model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dengan pemberian 

permasalahan yang sesuai dengan materi untuk meningkatkan pengalaman 

belajar secara langsung sehingga dapat lebih mengena ke hati siswa. Dengan 

pemberian permasalahan sebagai latihan memecahkan masalah di kelas maka 

diharapkan siswa dapat meningkatkan aktifitas belajarnya, sehingga terjadi 

pemahaman dan penguatan terhadap materi yang diberikan di sekolah dengan 

harapan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Atas dasar uraian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKn MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) PADA 

SISWA KELAS VA SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas timbul 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat dalam pembelajaran 

PKn. 

2. Pembelajaaran masih didominasi oleh guru. 

3. Masih banyaknya guru yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional ceramah sehingga hasil belajarnya rendah. 

4. Rendahnya pemahaman siswa dalam mata pelajaran PKn yang berdampak 

pada hasil belajar yang rendah sehingga diperlukan metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa  

5. Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn. 

6. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

C. Pembatasan Masalah  

Dari latar belakang tersebut agar permasalahan yang dikaji terarah, 

maka penelitian ini hanya membatasi masalah sebagai berikut: 

Hasil belajar PKn pada siswa kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes 

Surakarta dengan menggunakan model pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT). 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

“Apakah model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas Va SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun Pelajaran 2011/ 2012?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan tujuan, 

yaitu: 

Untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui model pembelajaran 

Value Clarification Technique (VCT) pada siswa kelas Va SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam 

pengajaran PKn pada siswa kelas VA SD Muhammadiyah 10 Tipes, 

Surakarta. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain khususnya 

permasalahan yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dapat dijadikan 

alternatif dalam pembelajaran PKn. Sehingga kelemahan-kelemahan 

dalam pembelajaran PKn yang selama ini dapat diatasi. 

b. Bagi Siswa 

Model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dapat 

meningkatkan aktivitas, kreativitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi sekolah dan instansi 

terkait dalam penyusunan dan melaksanakan program pembinaan 

kepada guru, khususnya guru PKn di SD Muhammadiyah 10 Tipes, 

Surakarta. 

 

 

 

 

 


