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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu komitmen yang harus 

dihormati dan dijalankan oleh semua penyelenggara pendidikan, baik pendidikan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pendidikan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat. Kualitas pendidikan yang selama ini dicapai terasa kurang 

memberikan bekal kepada lulusan, hal tersebut dapat dibuktikan dari lemahnya 

daya saing lulusan dikancah global. 

Prof. Sikun, berpendapat bahwa : mengajar berarti memberikan pelajaran 

tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan intelektual. 

Salah satu faktor lemahnya kualitas pendidikan dimaksud adalah proses 

pembelajaran yang selama ini dilakukan, yaitu kurangnya memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mengembangkan diri secara mandiri, hingga dapat menemukan 

jatidirinya. Di sebagian sekolah peran guru dalam proses pembelajaran masih 

sangat kental, tidak banyak “porsi” keterlibatan yang dapat diambil dalam proses 

pembelajaran, yang terjadi adalah guru merupakan pusat pembelajaran (teacher 

centered) dan bukan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) . 

Proses pembelajaran di sekolah, seharusnya menggunakan cara-cara 

pembelajaran orang dewasa, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena 

siswa merupakan sosok yang tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan 
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konsep diri, bergerak dari ketergantungan seperti yang terjadi pada masa kanak-

kanak menuju ke arah kemandirian dan kematangan diri. 

Era globalisasi ditandai dengan terjadinya perubahan yang serba cepat dan 

kompleks, baik yang menyangkut perubahan nilai maupun struktur yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia. Kunci dalam mengatasi tantangan globalisasi adalah 

kesiapan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan modal utama untuk 

mewujudkan sumberdaya yang siap menghadapi era globalisasi, karena dengan 

pendidikan kita dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Pendidikan adalah masalah yang sangat penting, karena merupakan 

kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan. Hampir semua sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki diperoleh melalui pendidikan. 

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (UU. 

No.20 tahun 2003). Pendidikan juga merupakan sarana untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

taraf hidup manusia. Dengan pendidikan akan terwujud manusia-manusia 

pembangun yang dapat diandalkan. Hal ini sesuai dengan semangat Sistem 

Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.  (UU. No.20 tahun 2003).  
 



Kualitas pendidikan erat hubungannya dengan prestasi belajar. Prestasi 

belajar tidak dapat dilepaskan dengan hasil belajar, dan hasil  belajar merupakan 

petunjuk adanya usaha yang dilakukan siswa dalam belajarnya. Hasil belajar yang 

dicapai merupakan petunjuk sampai sejauh mana daya serap yang dicapai dalam 

belajarnya. Daya serap yang tinggi akan digambarkan dalam hasil belajar yang 

tinggi, demikian juga sebaliknya. 

Keberhasilan siswa dalam belajar juga tidak terlepas dari motivasi yang 

bersangkutan. Oleh karena itu motivasi yang dimiliki oleh seorang anak juga akan 

menentukan keberhasilan siswa dalam pendidikan. Sehubungan dengan itu, 

Djamarah (2002: 114) merumuskan bahwa motivasi adalah suatu pendorong yang 

merubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai tujuan tertentu. Rendahnya motivasi merupakan gejala yang kurang 

menguntungkan karena rendahnya motivasi pada mereka menunjukkan sikap acuh 

tak acuh terhadap kehidupan social. Hal ini sejalan dengan pendapat MC Clelland  

(1987: 41) yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh 

tinggi rendahnya motivasi berprestasi warganya. 

Berdasarkan pengamatan umum hasil belajar pendidikan kewarganegaraan 

(PKN) di SMAN 2 Surakarta kurang memuaskan. Pada keadaan sehari-hari bila 

sekelompok siswa sedang bersama-sama akan ditemukan sejumlah siswa yang 

sangat berhasil, sekelompok lagi yang sedang-sedang saja dan sekelompok kecil 

lainnya yang mendapat kesulitan belajar secara bervariasi dari kesulitan yang 

sederhana sampai jenis kesulitan yang memerlukan bantuan khusus secara 

individual. 



PKN merupakan salah satu ilmu dasar yang membekali siswa untuk 

melanjutkan studi dan untuk bekal hidup dalam masyarakat,  berbangsa dan 

bernegara, sesuai dengan dimensi-dimensi yang dikembangkan dalam pembelajaran 

PKN, yang antara lain meliputi dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral; dimensi keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) yang meliputi keterampilan partisipasi dalam 

berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan dimensi nilai-nilai 

kewarganegaraan (civic values) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, 

penguasaan atas nilai religius, norma dan norma luhur, nilai keadilan, demokratis, 

toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan 

berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas. 

Mata pelajaran PKN merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi 

keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain, ilmu 

politik, ilmunegara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral dan filsafat. 

Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan 

penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa 

dan konstitusi negara RI. 

Dengan memperhatikan isi dan misi mata pelajaran kewarganegaraan yaitu 

membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, 

karakteristik mata pelajaran kewarganegaraan ditandai dengan pemberian 

penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Setiap warga 

negara perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep 

dan prinsip-prinsip politik, hukum dan moral kewarganegaraan. Setelah menguasai 



pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap atau 

karakter sebagai warga negara yang baik, dan memiliki keterampilan 

kewarganegaraan, dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam berkehidupan, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta keterampilan menentukan posisi diri, 

dan kecakapan hidup (life skill). 

Warga negara yang menanam dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan 

dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi seorang warga yang berkompeten. 

Warga yang menguasai dan memahami pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowledge) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civic values) akan menjadi warga 

negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah 

memahami dan menguasai keterampilan kewaeganegaraan (civic skills) serta nilai 

nilai kearganegaraan (civic values) akan menjadi seorang warga yang memiliki 

komitmnen kuat. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan 

kewarganegaraan, memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan, serta 

menguasai nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang 

berpengetahuan, terampil dan berkepribadian. Oleh karena iu perlu dipikirkan cara 

mengatasi kesulitan belajar PKN yang berarviasi kesulitannya, sehingga siswa 

berhasil unuk mempelajari PKN secara baik dan benar, dan dapat menerapkannya 

dalam hidup bemasyarakat, berbangsa dan bernegara (Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum, 2003:4). 

Inovasi pendidikan di Indonesia mengarah pada cara belajar siswa aktif, 

yakni memberikan peranan yang aktif bagi siswa. Dengan peranan keaktifan siswa 

diharapkan penguasaan tuntas bagi setap mata pelajaran akan dapat lebih 



ditingkatkan, dengan demikian berarti bahwa proses belajar mengajar dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu sangat perlukiranya kepada para 

siwa diberikan bantuan, baik berupa perlakuan pengajaran maupun cara-cara 

menerima bahan pengajaran serta bimbingan dalam menghadapi kesulitan belajar. 

Pengajaran remidial ialah suatu sistem belajar, yang materinya terbagi atas 

bagian-bagian kecil yang dirangkai secara berurutan untuk mencapai hasil yang 

lebih baik. Siswa mempelajari soal-soal yang ada didalamnya. Siswa mengerjakan 

sendiri soal-soal yang tersedia, agar siswa segera mendapat umpan balik, karena 

hasilnya diberi tahu dengan segera. (Davis,1988:96-97) mengatakan pelajaran 

remidial juga merupakan bantuan dikdatis dengan tujuan memperbaiki hasil belajar, 

khususnya dalam pelajaran yang kurang dikuasai siswa. Menumbuhkan kemauan 

belajar bukanlah sesuatu yang ada begitu saja, melainkan sesuatu yang dapat 

dipelajari. Kemauan belajar menjadi sumber motivasi yang kuat untuk memperoleh 

prestasi yang memuaskan. 

Dalam interaksi belajar mengajar, guru sering menemui hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah kesulitan belajar. Guru selain bertugas sebagai 

pengajar juga sebagai pembimbing untuk memberikan bantuan dalam pemecahan 

masalah belajar. Jika siswa ingin berhasil dalam belajar, maka siswa sendirilah yang 

harus keras, seperti yang diungkapkan (Nasution, 1986:54) tanpa usaha yang keras 

tidak akan tercapai sesuatu apapun. Dalam usahanya tersebut, pengajaran remidial 

dengan tugas berstruktur diduga amat berpengaruh pada keberhasilan belajar siswa 

atau prestasi siswa. 



Prestasi belajar atau hasil belajar yang dicapai seseorang pada dasarnya 

dipengaruhi oleh faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian tidak ada 

faktor tunggal yang berdiri sendiri dan secara otomatis menentukan prestasi belajar 

seseorang. Pencapaian hasil belajar secara optimal memerlukan dukungan sarana 

dan prasarana, ketepatan cara, gaya belajar seseorang, motivasi belajar yang kuat 

dan lingkungan yang mendukung. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

penting, oleh sebab itu penguasaan dalam aspek afektif, kognitif maupun 

psikomotorik harus baik dan benar. Berkenaan dengan aspek afektif, siswa 

diharapkan memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran 

agama masing-masing yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, memiliki nilai-

nilai estetika, serta mampu mengamalkan dan mengekspresikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, memiliki nilai-nilai demokrasi, toleransi dan humaniora, 

serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

baik dalam lingkup nasional maupun global. Berkenaan dengan aspek kognitif, 

diharapkan siswa menguasai ilmu, teknologi dan kemampuan akademik untuk 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Berkenaan dengan aspek 

psikomotorik, diharapkan siswa memiliki keterampilan berkomunikasi, kecakapan 

hidup dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial, budaya dan 

lingkungan alam lokal, regional maupun global, memiliki kesehatan jasmani dan 

rohani yang bermanfaat untuk melaksanakan tugas / kegiatan sehari-hari. 

(Kurikulum SMA 2004 :17). Oleh karena itu, dalam rangka mengungkap seberapa 

besar pengaruh manajemen pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur 



terhadap hasil belajar ditinjau dari motiasi belajar siswa, maka perlu dilakukan 

penelitian ilmiah yang mendalam. 

  

B.     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, diketahui bahwa pembelajaran 

merupakan upaya pendidik untuk membantu agar peserta didik melakukan kegiatan 

belajar, dan kegiatan belajar yang terjadi pada peserta didik merupakan akibat dari 

suatu pembelajaran. Pembelajaran remidial merupakan bantuan dikdatis dengan 

tujuan korektif dan memperbaiki hasil belajar (ketuntasan belajar), karena siswa 

yang belum menguasai pada setiap unit dapat mengulang kembali dan yang telah 

menguasai pada setiap unit dapat melanjutkan unit berikutnya (Bruckner S.J dan 

G.L. Bond, 1980:11). Metode pembelajaran ini menghadapi berbagai kendala, baik 

dari siswa, guru maupun proses pembelajarannya. 

Adapun kendala-kendala tersebut adalah: 

1. Apakah pemahaman siswa tentang pembelajaran remidial dengan tugas 

berstruktur lebih berkualitas, dan perlukah sosialisasi yang lebih intens? 

2. Apakah pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur dapat menumbuhkan 

kemauan belajar dan peningkatan hasil belajar siswa? 

3. Lebih efektifkah pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur dibanding 

dengan konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa? 

4. Apakah pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar? 

5. Apakah motivasi belajar siswa turut mempengaruhi hasil belajar siswa? 



6. Benarkah pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur kurang mendapatkan 

respon yang positif oleh guru, karena memerlukan cukup banyak waktu dan 

tenaga? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan memperhatikan masalah yang ada, maka penelitian ini 

dibatasi hanya pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Penerapan manajemen pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur di SMA 

Negeri 2 Surakarta. 

2. Motivasi belajar siswa dibedakan menjadi tiga, yaitu motivasi belajar tinggi, 

sedang dan motivasi belajar rendah. 

3. Hasil belajar siswa dibatasi pada perolehan nilai berupa angka, melalui 

pengukuran dan penilaian setelah mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran 

remidial dengan tugas berstruktur. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah, dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh manajemen pembelajaran remidial dengan tugas berstruktur 

terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar tinggi, sedang dan motivasi belajar rendah 

terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan? 



3. Adakah interaksi pengaruh penerapan pembelajaran remidial dengan tugas 

berstruktur dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar PKN ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1.  Mengetahui pengaruh manajemen pembelajaran remidial dengan tugas 

berstruktur terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Mengetahui pengaruh motivasi belajar tinggi, motivasi belajar sedang, dan 

motivasi belajar rendah terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

3. Mengetahui interaksi pengaruh manajemen pembelajaran remidial dengan tugas 

berstruktur dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain : 

1. Dapat digunakan sebagai acuan para desainer pembelajaran untuk menerapkan 

pendekatan positif dalam membantu siswa memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan. 

2. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para penyelenggara pendidikan, 

khususnya bagi SMA Negeri 2 Surakarta dalam  memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. 



3. Merupakan tambahan referensi bagi para peneliti yang memiliki perhatian 

terhadap proses pembelajaran, sehingga memungkinkan penelitian-penelitian 

lanjutan yang lebih spesifik. 
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