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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu 

mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan 

perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam 

bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya baik 

itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga 

pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana 

pendidikan dan mutu menejemen pendidikan termasuk perubahan dalam metode 

dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan 

tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik.  

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu 

pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di 

segala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di 

tingkat lokal, nasional, maupun global (M ulyasa, 2006: 4). 

M emasuki masa era globalisasi, bangsa Indonesia tidak mati-matinya 

selalu melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan baik pembangunan 

material maupun spiritual termasuk di dalamnya sumber daya manusia, salah satu 
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faktor yang menunjang pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia 

yaitu melalui pendidikan mendapat prioritas utama. 

Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Belajar menurut 

Spears dalam Suprijono (2009:2) adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Jadi belajar adalah proses 

perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada 

di sekitar individu,  proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, memahami sesuatu 

yang dipelajari 

Dalam proses belajar mengajar  guru dituntut untuk dapat mewujudkan 

dan menciptakan situasi yang memungkinkan siswa untuk aktif dan kreatif. Pada 

sistem ini diharapkan siswa dapat secara optimal melaksanakan aktivitas belajar 

sehingga tujuan instruksional yang telah ditetapkan dapat tercapai secara 

maksimal.  

Proses belajar adalah suatu proses yang dengan sengaja di ciptakan untuk 

kepentingan siswa, agar senang dan bergairah  belajar. Guru berusaha 

menyediakan dan menggunakan semua potensi dan upaya. M asalah motivasi 

adalah factor yang penting bagi peserta didik.  Apakah artinya anak didik pergi ke 

sekolah tanpa motivasi untuk belajar. Hanya saja motivasi sangat bervariasi dari 

segi tinggi rendahnya maupun jenisnya. Guna mewujudkan tujuan itu bukan suatu 

hal yang mudah. Sehingga sangatlah dibutuhkan sebuah tekad dari berbagai pihak 
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guna meraih kebersamaan tujuan dan visi yang sama dalam menciptakan 

keterpaduan pencapaian dalam tujuan pembelajaran.  

Pendidikan Kewarganegaraan (  PKn ) selain sebagai salah satu bidang 

ilmu dalam dunia pendidikan juga merupakan salah satu bidang studi yang sangat 

penting, baik bagi siswa maupun bagi pengembangan bidang keilmuan yang lain. 

Kedudukan PKn dalam dunia pendidikan sangat besar manfaatnya karena PKn 

dapat membantu kemampuan siswa dalam mengembangkan serta membekali 

pengetahuan  siswa.  

PKn pada umumnya merupakan pembelajaran yang di anggap mudah 

tetapi pada dasarnya membingungkan siswa. Kondisi umum ini sering dijumpai 

oleh guru yang mengajar materi PKn. Sedangkan kondisi riil di SD Negeri 03 

Girimulyo lebih jelas dan logis..  

Berpijak dari kondisi riil yang ada di SD Negeri 03 Girimulyo secara 

khusus dan umum pada kondisi pembelajaran PKn di tingkat SD sebagaimana 

disebutkan diatas bahwa minat siswa yang antusias untuk mengikuti 

pembelajaran PKn adalah 35% sedangkan yang kurang antusias 65%, sehingga 

berdampak pada perolehan nilai ulangan harian yang rata – rata 63 dari KKM  70, 

selain itu juga penggunaan metode guru yang monoton, serta dominasi kegiatan 

pembelajaran terpusat pada guru juga berpengaruh besar  pada hasil belajar siswa. 

M aka dalam memberikan alternative pemecahan masalah akan dilaksanakan 

pembelajaran dengan model kooperatif dengan metode Point Counter Point     
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(PCP) pada pembelajaran PKn siswa kelas IV. Penerapan model pembelajaran  

ini menjadi alternatif untuk digunakan dengan alasan model pembelajaran akan 

lebih terbuka dan memberikan peluang seluas-luasnyapada siswa untuk 

mengadakan debat atau adu argumen terhadap masalah yang didalamnya secara 

subtansif ada pro dan kontra. Dengan penerapan model pembelajaran Point 

Counter Point (PCP) pada pelajaran PKn diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang era globalisasi dan dampak yang ditimbulkannya.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang peningkatan motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada 

siswa kelas IV Sekolah Dasar sehingga penulis memilih judul penelitian “ 

Peningkatan Hasil Belajar  PKn melalui Strategi Point Counter  Point (PCP) pada 

siswa kelas IV SD Negeri 03 Girimulyo Tahun Pelajaran 2011/2012.”  

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang didepan,maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pada pembelajaran PKn, masih adanya siswa yang memiliki kecenderungan 

bahwa pelajaran PKn  sebagai pelajaran yang mudah, sehingga kurang 

diperhatikan oleh siswa. 
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2. Pada Pembelajaran PKn cenderung dilakukan dengan ceramah dan 

penugasan, sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar  

3. Pada pembelajaran PKn, masih sering dalam penyajian materi tanpa 

menggunakan media pembelajaran, sehingga muncul kebosanan bagi siswa 

dan kurangnya perhatiannya siswa dalam memahami materi.  

4. Untuk meningkatkan minat belajar siswa  perlu adanya penerapan model 

pembelajaran yang kooperatif. Dan mengutamakan pada aktivitas belajar 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar PKn. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan, serta untuk 

menghindari adanya kesalahan dalam pembahasan dan penafsiran judul maka 

dibuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. M etode pembelajaran Point Counter Point (PCP) dalam pembelajaran PKn 

yang dilakukan dengan merumuskan argumentasi, mengajukan pertanyaan, 

memprediksi materi lanjutan, dan mengklarifikasi istilah-istilah yang sulit 

dipahami siswa. 

2. Pembelajaran PKn pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 03 Girimulyo 

tahun pelajaran 2011/2012. 
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3. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada semester II tahun pelajaran 

2011/2012. 

4. Hasil belajar siswa meningkat minimal sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

M inimal di sekolah.  

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan dalam penelitian ini adalah,  “ Apakah melalui penggunaan 

metode Point Counter Point (PCP) dapat meningkatkan  hasil belajar PKn siswa 

kelas IV SD Negeri 03 Girimulyo?” 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah penggunaan metode yang telah dirumuskan di atas 

maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui peningkatan 

hasil pembelajaran PKn melalui metode Point Counter Point (PCP).  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

1. Sebagai pedoman guru dalam mewujudkan tugas guru yang professional, 

sehingga mampu menerapkan metode Point Counter Point (PCP) sebagai 

upaya membangkitkan minat belajar siswa.. 



 7

2. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan metode Point 

Counter Point (PCP). 

3. M emberi pedoman bagi guru untuk dapat menerapkan teori kependidikan 

pada siswa sesuai dengan permasalahan yang actual berkembang di 

masyarakat, melalui penerapan metode Point Counter Point (PCP) 

4. M embiasakan diri untuk berpikir ilmiah dalam menemukan kebenaran.  

5. M enambah pengalaman mengajar dengan menggunakan berbagai macam 

metode pembelajaran pendidikan.  

6. Sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi 

siswa. 

b. Bagi Sekolah 

1. Dapat meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran melalui metode 

Point Counter Point (PCP) 

2. Sebagai bahan mengevaluasi  terhadap program sekolah.  

3. Sebagai indikator mengetahui kualitas lulusan pada akhir pelajaran 

dengan metode Point Counter Point (PCP) 

4. Dapat mengoptimalkan kemampuan sekolah, untuk menyediakan sarana 

dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.  
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c. Bagi Siswa 

1. M eningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. M eningkatkan kreativitas berf ikir siswa, meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap terhadap globalisasi beserta dampak yang di timbulkan dengan 

metode Point Counter Point ( PCP ). 

3. M embantu siswa lebih menguasai materi pelajaran secara maksimal.  




