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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam 

seluruh aspek kepribadian dari kehidupannya. 

      Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan siswa yang 

mempunyai semangat untuk terus belajar seumur hidup, penuh rasa ingin tahu 

dan keinginan untuk menambah ilmu. Salah satu keberhasilan pada kegiatan 

pembelajaran ditunjukkan oleh dikuasainya materi pelajaran oleh siswa. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dahulu dikenal 

dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu 

mata pelajaran yang wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan di 

Indonesia. Melalui pelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menjadi 

masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian yang konsisten serta 

mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan proses 

kehidupan. Melalui mata pelajaran PKn juga diharapkan warga negara 

Indonesia dapat menjadi warga negara yang profesional yang memiliki rasa 

kebangsaan dan tanah air, demokratis, memiliki nilai yang tinggi, berdisiplin, 

berpartisipasi, aktif dalam membangun kehidupan yang damai  nilai-nilai 

luhur Pancasila. Untuk mewujudkan itu semua bukan pekerjaan yang mudah. 
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Guru selaku orang yang paling bertanggung jawab  dalam pendidikan formal 

di sekolah, seharusnya selalu aktif dan kreatif dalam berusaha meningkatkan hasil 

belajar anak didiknya. Guru harus selalu mencari alternatif pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik sehingga peserta 

didik antusias dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah maupun ketika belajar 

di rumah. 

Peneliti sebagai tenaga pendidik di SD N 1 Socokangsi Kecamatan Jatinom 

Kabupaten  Klaten, mengamati adanya beberapa masalah yang mengakibatkan 

minat belajar PKn peserta didik rendah, masalah-masalah tersebut antara lain : 

1. Peserta didik merasa kurang tertarik pada mata pelajaran PKn  

2. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik masih monoton 

3. Kurang pemahaman materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

      Semua masalah tersebut di atas hampir dialami oleh semua siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Socokangsi Tahun Ajaran 2012/2013. Berdasarkan informasi yang 

didapat, maka peneliti akan berusaha meningkatkan minat belajar peserta didik 

khususnya pada pokok bahasan sistem pemerintahan pusat. Masalah ini diambil 

karena pemahaman dan pengetahuan peserta didik tentang materinya kurang 

dikuasai. Mereka hanya tahu lembaga-lembaga negara yang umum mereka dengar 

seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR dan lain-lain dari lembaga-lembaga 

tersebut. Metode ceramah beserta tanya jawab yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran, dirasa kurang menarik sehingga sebagian besar mereka cenderung 

mengantuk dan tidak memperhatikan pelajaran. 
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      Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis sebagai pengajar di 

Sekolah Dasar mempunyai gagasan yaitu dengan menerapkan strategi 

Numbered Heads Together (NHT), sebab metode Numbered Heads Together 

(NHT)  dapat melibatkan siswa dalam melakukan pembelajaran. Untuk 

menyakinkan bahwa strategi Numbered Heads Together (NHT)  dapat 

menjadi metode yang tepat dalam pembelajaran PKn, maka penulis akan 

membuat laporan yang berjudul   “MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

PKn DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

PADA SISWA KELAS IV SEMESTER II SDN 1 SOCOKANGSI 

KLATEN  TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah, dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut “Apakah Penggunaan Strategi Numbered Heads Together (NHT)  

Dapat Meningkatkan Minat  Belajar PKn pada Siswa Kelas IV Semester II 

SD Negeri 1 Socokangsi Klaten Tahun Ajaran  2012/2013?” 

C.  Tujuan Penelitian 

  Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, seperti halnya laporan yang 

disusun oleh penulis ini bertujuan untuk meningkatkan minat  belajar PKn 

pada materi sistem pemerintahan pusat melalui penggunaan strategi 

Numbered Heads Together (NHT)  pada siswa kelas IV semester II SD 

Negeri 1 Socokangsi Tahun Ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 
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 Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Sumbangan tersebut 

dapat berbentuk : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan kemampuan guru 

melalui keanekaragaman metode pembelajaran yang dianggap positif 

untuk meningkatkan mutu hasil pembelajaran. 

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan keterampilan guru 

dan calon guru PKn dan guru Sekolah Dasar pada umumnya. 

c. Sebagai kajian pustaka bagi mereka yang akan melaksanakan penelitian 

dalam bidang yang sama di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Sebagai alternatif pemilihan strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa di tingkat pendidikan Sekolah 

Dasar khususnya SD Negeri 1 Socokangsi. 

2) Untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai model-model 

pembelajaran PKn guna meningkatkan mutu proses dan mutu hasil. 

b. Bagi siswa 

1) Menerapkan bimbingan yang nyata pada siswa  pentingnya 

mempelajari PKn, dan menumbuhkan pengertian bagi mereka bahwa 

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat menumbuhkan 

sikap nasionalisme warga negara 
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2) Meningkatkan kreativitas siswa,  memberikan pengalaman dan  suasana 

yang menggembirakan, sehingga siswa senang dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

2) Dapat memberikan sumbangan terhadap paningkatan mutu pendidikan 

melalui proses belajar mengajar yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


