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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran 

dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat 

multidimensional. Ia merupakan pendidikan demokrasi, pendidikan moral, 

pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Proses pembelajaran 

menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari guru dan siswa 

sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi 

dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku). 

PKn merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk 

mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga 

memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang 

memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan 

bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Secara garis besar mata pelajaran PKn memiliki 3 dimensi 

yaitu : 1) Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang 

mencakup bidang politik, hukum dan moral, 2) Dimensi Keterampilan 

Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi keterampilan partisipasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, dan 3) Dimensi Nilai-nilai 
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Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup antara lain percaya diri, 

penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur (Depdiknas, 2003: 4). 

SMP Ponpes Roudlotus Saidiyyah Semarang merupakan lembaga 

pendidikan formal yang dikelola oleh Yayasan Ponpes Roudlotus Saidiyyah. 

Sekolah ini berdiri pada tahun 2003 dan beroperasi pada Tahun Pelajaran 

2003/2004. SMP Ponpes Roudlotus Saidiyyah Semarang telah mencapai usia 

hampir satu dasarwarsa. Pada Tahun Pelajaran 2012/2013 sekolah ini 

mempunyai dua rombongan belajar pada kelas VIII dan kelas IX dan empat 

rombongan belajar pada kelas VII, sehingga mempunyai delapan rombongan 

belajar secara keseluruhan. Saat ini, jumlah siswa di sekolah tersebut 

mencapai 172 anak atau rata-rata 21-22 anak/kelas. 

Dalam pembelajaran, guru mempunyai kewenangan yang besar 

untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga 

mengevaluasi. Pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh keterampilan guru 

atau kompetensinya. Usman (2010: 74) menyebutkan 8 keterampilan yang 

harus dikuasai guru, yaitu : 1) keterampilan bertanya, 2) keterampilan 

memberikan penguatan, 3) keterampilan mengadakan variasi, 4) 

keterampilan menjelaskan, 5) keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, 6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7) 

keterampilan mengelola kelas, dan 8) keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan.  
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Dalam pembelajaran, siswa menjadi subjek pembelajaran. Siswa 

mempunyai keunikan, mulai dari jenis kelamin, latar belakang keluarga 

hingga tingkat kecerdasan dan kematangan psikologis. Banyak hal yang 

berkaitan antara siswa dengan pembelajaran, diantaranya motivasi, 

tanggung jawab dan kemandirian. Inilah yang menyebabkan pembelajaran 

menjadi unik dan membutuhkan strategi yang tepat. Guru menjadi sosok 

yang bertanggung jawab dalam pembelajaran dimana ia harus terampil atau 

mempunyai kompetensi. Sedangkan siswa menjadi subjek pembelajaran 

dimana ia harus mempunyai motivasi berprestasi, tanggung jawab dan 

kemandirian dalam belajar. Hal tersebut juga berlaku dalam pembelajaran 

PKn yang sering kali dianggap sebagai pelajaran yang mudah dan teoritis. 

Siswa sering kali menganggap mudah mata pelajaran PKn. Materi 

yang disampaikan bersifat teoritis dan hafalan. Selain itu, PKn juga tidak 

termasuk dalam materi dalam Ujian Nasional. Di sisi yang lain, guru pun 

terbiasa dengan metode ceramah dalam melaksanakan pembelajaran. inilah 

yang menyebabkan pembelajaran menjadi tidak menarik. Dari beberapa 

materi yang disampaikan dan fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, 

idelanya guru dapat melaksanakan pembelajaran secara kreatif, efektif dan 

menarik. Dengan kondisi tersebut, maka tidak mengherankan jika motivasi 

berprestasi siswa untuk mencapai prestasi termasuk rendah. 

Dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran PKn, keterampilan 

guru memegang peranan penting proses dan hasil belajar. Untuk itu, guru 
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dituntut terampil atau kompeten. Keterampiilan atau kompetensi guru ini 

menjadi faktor kunci keberhasilan pembelajaran. Beberapa keterampilan 

tersebut antara lain membuka pelajaran, memberi motivasi, bertanya, 

menerangkan, menggunakan media pembelajaran, menggunakan metode 

yang tepat, mengadakan interaksi, penampilan secara verbal dan non verbal, 

menilai dan menutup pelajaran.  

Hal lain yang dapat dilakukan guru adalah memberikan tugas atau 

PR. Cara ini berkaitan dengan keterampilan guru dan memberikan kontribusi 

terhadap motivasi berprestasi, tanggung jawab dan kemandirian belajar 

pada siswa. Dari materi yang disampaikan, guru dapat memberikan tugas di 

dalam kelas maupun PR. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi akan 

mengerjakan tugas dan PR tersebut. Artinya keterampilan guru dan motivasi 

berprestasi siswa mempunyai kontribusi terhadap tanggung jawab siswa, 

termasuk kemandirian dalam belajar.  

Sebagai pembanding adalah penelitian oleh Van Petegem dkk (2005) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara karakteristik formal guru, 

hubungan interpersonal guru sesuai dengan pengalamannya. Sedangkan 

penelitian oleh Maliki dan Uche (2007) yang menyatakan bahwa 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar sesuai dengan latar 

belakang siswa. 

Berikutnya penelitian oleh Ololube (2007) yang menyatakan bahwa 

upah yang rendah menyebabkan ketidakpuasan kerja bagi para guru. 
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Sedangkan penelitian oleh Boyer dan Hamil (2008) yang menyatakan bahwa 

terjadi permasalahan dalam system pendidikan di Amerika. Begitu juga 

dengan penelitian oleh Swain dan Brooks yang menyatakan bahwa keluarga 

berperan terhadap kemampuan membaca anak. 

Sesuai dengan uraian di atas menunjukan bahwa keterampilan guru 

dan motivasi berprestasi siswa memberikan kontribusi terhadap tanggung 

jawab siswa dan tanggung jawab siswa memberikan kontribusi terhadap 

kemandirian belajar siswa. Hal ini juga sesuai dengan kondisi di lokasi 

penelitian dimana guru sering kali mengandalkan metode ceramah dan 

memberikan tugas secara individual maupun kelompok, motivasi berprestasi 

yang masih rendah, maupun tanggung jawab dan kemandirian belajar yang 

juga rendah.  

Sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian, peneliti yang merupakan 

guru pengampu mata pelajaran PKn tertarik untuk melakukan penelitian di 

SMP Islam Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang tentang 

keterampilan guru dalam pembelajaran, motivasi berprestasi, tanggung 

jawab dan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas VII, VIII, dan 

IX pada Tahun Pelajaran 2012/2013 yang ditentukan dengan nonprobability 

sampling. Siswa menjadi responden dan pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. 
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B. Pembatasan Masalah 

Peneliti melakukan pembatasan dalam penelitian agar fokus 

permasalahan menjadi jelas dan memudahkan untuk melakukan kegiatan 

penelitian. Penelitian ini fokus pada tanggung jawab dan kemandirian belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Lokasi 

penelitian ini adalah SMP Islam Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati 

Semarang.   

Obyek dalam penelitian ini adalah siswa di SMP Islam Terpadu 

Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang, selanjutnya obyek penelitian ini 

disebut dengan responden. Responden penelitian dipilih dengan cara 

menerapkan metode sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada kontribusi keterampilan guru dalam pembelajaran dan 

motivasi berprestasi terhadap tanggung jawab siswa dalam belajar PKn 

di SMP Islam Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang? 

2. Apakah ada kontribusi tanggung jawab siswa terhadap kemandirian 

belajar siswa dalam belajar PKn di SMP Islam Terpadu Roudlotus 

Saiddiyah Gunung Pati Semarang? 
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3. Apakah ada kontribusi keterampilan guru dalam pembelajaran, motivasi 

berprestasi dan tanggung jawab siswa terhadap kemandirian belajar 

siswa dalam belajar PKn di SMP Islam Terpadu Roudlotus Saiddiyah 

Gunung Pati Semarang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya kontribusi dan 

mengukur besarnya kontribusi keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap tanggung jawab siswa, 

tanggung jawab siswa terhadap kemandirian belajar siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran, motivasi berprestasi dan tanggung jawab siswa 

terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran PKn di SMP Islam 

Terpadu Roudlotus Saiddiyah Gunung Pati Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis  

Sebagai referensi dan acuan dalam pengelolaan pembelajaran yang 

berkaitan dengan guru, yaitu keterampilan dalam melaksanakan 

pembelajaran maupun yang berkaitan dengan siswa, yaitu motivasi 

berprestasi, tanggung jawab dan kemandirian belajar. 

 



8 
 

2. Manfaat praktis   

a) Bagi guru dapat melaksanakan pembelajaran secara menarik, 

sehingga siswa berminat mengikuti pembelajaran tersebut. 

b) Bagi siswa dapat meningkatkan motivasi berprestasi, tanggung 

jawab, dan kemandirian belajar, sehingga mengikuti pembelajaran 

secara aktif dan mencapai hasil belajar yang baik. 

c) Bagi sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi 

aktif, kreatif, efektif, dan menarik. 

 


