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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

yang berlangsung sepanjang hayat sejak manusia dilahirkan. Usaha pendidikan 

sudah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai tutup usia, 

sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan 

dirinya. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. . Baik itu pendidikan formal atau informal, muda atau orang tua, 

manusia berhak mendapatkan pendidikan, sebagaimana  diatur dalam UUD RI 

No. 20 tahun 2003, yang berisi “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

Oleh sebab itu, pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan 

karena sasarannya adalah peningkatan SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga 

merupakan pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terhadap suatu kesan 

bahwa persepsi masyarakat umum tentang pembangunan lazimnya bersifat 

menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan 

material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. 
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Padahal sukses tindakanya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh 

keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah/sepritual, yang secara bulat 

diartikan pembangunan manusia dan yang terakhir ini menjadi tugas utama 

pendidikan.  

Untuk mewujudkan pendidikan yang baik perlu didukung dengan 

pendidikan karakter yang tepat.   Pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

bertoleransi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman 

dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan pancasila. Salah satu 

karakteristik yang akan dibahas berdasarkan permasalahan yang ada adalah 

tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Indikator sekolah pada tanggung jawab sebagai bahan untuk 

menerapkan pendidikan karakter bangsa adalah sebagai berikut: Membuat laporan 

setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis, melakukan 

tugas tanpa disuruh, menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam 

lingkup terdekat, dan menghindari kecurangan dalam pelaksanaan tugas. Menurut 

Mayer (2010) mengatakan bahwa “This shift in responsibility involves pupils 

having an understanding of their learning, being motivated to learn and 

collaborating with teachers to structure their learning environment.” Yang 

artinya: tanggung jawab melibatkan murid dan memiliki pemahaman tentang 
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pelajaran mereka, mereka menjadi termotivasi untuk belajar dan berkolaborasi 

dengan guru untuk kondisi lingkungan belajar mereka.  

Pada mata pelajaran PKn merupakan pendidikan dasar tentang Negara 

Republik Indonesia. Hal ini tercantumg dalam Permendiknas No.22 tahun 2006 

mengemukakan bahwa : 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya untuk menjadi warga 

Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 

Sebagai suatu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolahdan juga 

sebagai mata pelajaran yang masuk dalam 5 mapel pokok Ujian Nasional, PKn 

memiliki misi yang harus di emban. Diantara misi yang harus diemban adalah 

sebagai pendidikan dasar untuk mendidik warga negara agar mampu berpikir 

kritis dan kreatif, mengkritisi, mengeluarkan pendapat, mengenal dan melakukan 

tela’ah terhadap permasalahan yang timbul di lingkungannya agar tercapai 

perilaku yang diharapkan. Untuk mewujudkan misi tersebut, guru harus 

memaksimalkan kemampuannya untuk memilih/menciptakan strategi belajar 

yang inovatif dan menarik untuk kemudian diterapkan pada kegiatan belajar-

mengajar. 

Apabila indikator sudah tercapai, guru memiliki upaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran harus ditempuh oleh guru. Prestasi 

belajar merupakan penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 
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Sebab prestasi belajar tidak dapat tercapai dikarenakan terdapat 

Permasalahan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 

peraturan pusat juga terjadi di SDN Penawangan 02. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti, ditemukan permasalahan dalam pembelajaran Peraturan 

pusat di kelas V yaitu dalam proses pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan. 

Guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memahamkan siswa 

terhadap pemahaman perundang-undangan. Model yang digunakan kurang 

menarik bagi siswa dan tidak mendukung dalam upaya peningkatan kemampuan  

siswa. Akibatnya sebagian besar siswa kurang aktif bertanya, ketika guru 

memberikan pertanyaan berkaitan dengan peraturan perundangan hanya beberapa 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar, siswa belum mampu 

menyusun simpulan dari peraturan pusat. 

Pada dasarnya siswa jenjang pendidikan dasar yang dibawah tanggung 

jawab Dinas Pendidikan yang disebut dengan sekolah dasar memiliki tujuan 

dalam proses pendidikan di SD yaitu agar anak mampu memahami potensi diri, 

peluang dan tuntutan lingkungan serta merencanakan masa depan melalui 

pengambilan serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi diriya. Tujuan 

akhir pendidikan ialah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang 

membangun dirinya dan ikut seta bertanggung jawab  terhadap pengembangan 

kemajuan bangsa dan negara, dan mampu hidup di masyarakat dan 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan yang dimilikinya 

yang sejalan dengan nilai – nilai yang ada dalam lingkungan dimana itu berada. 

Prestasi belajar siswa yang rendah juga dibuktikan dengan nilai Ulangan Akhir 
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Semester Ganjil pada siswa kelas V SDN Penawangan 02 tahun ajaran 2016/2017 

belum sepenuhnya tuntas dari Kriteria Kelulusan Minimum (KKM) yang 

ditentukan sekolah yaitu 68. Diketahui masih ada beberapa siswa yang belum 

tuntas dalam proses pembelajaranya. 

Untuk mengatasi permasalahan siswa mengenai sikap tanggung jawab dan 

prestasi belajar siswa, maka diperlukan suatu model atau metode pembelajaran 

yang tepat dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Serta mampu membuat proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membuat  siswa merasa senang saat belajar. Tanggung 

jawab belajar dipilih menjadi nilai yang akan ditanamkan dalam penelitian ini 

karena tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. Jadi dengan tanggung jawab siswa akan lebih memiliki pacuan atas 

proses pembelajaran sehingga siswa akan bertanggung jawab dengan apa yang 

seharunya dia lakukan sehingga tanggung jawab akan meningkat dan prestasi 

belajarpun akan ditingkatkan. 

Penggunaan model pembelajaran yang sesuai sangat berpengaruh pada 

tanggung jawab dan prestasi belajar siswa. Model pembelajaran Take and Give 

pada dasarnya mengacu pada kontruktivisme, yaitu pembelajaran yang dapat 

membuat siswa itu sendiri aktif dan membangun pengetahuan yang akan menjadi 

miliknya. Model pembelajaran Take And Give sangat cocok diterapkan pada mata 

pelajaran PKn kelas V di SDN Penawangan 02. Hal ini dikarenakan model 
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pembelajaran Take And Give memiliki sintaks, menuntut peserta didik untuk 

mampu memahami materi pelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya. 

jadi siswa harus bisa bertanggung jawab dengan tugasnya secara individu dan 

secara berkelompok. Dalam hal ini model pembelajaran Take And Give mampu 

melatih tanggung jawab dan dapat meningkatkan prestasi beajar siswa kelas V 

SDN Penawangan 02. Melalui pembelajaran kooperatif tipe Take And Give akan 

meningkatkan sikap tanggung jawab dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun disini perlu peran guru sebagai 

motivator, artinya guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, 

inovativ, dan mampu mengembangkan pikiranya sehingga prestasi siswa akan 

meningkat.Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Tanggung Jawab dan 

Prestasi Belajar Pkn materi Peraturan Pusat Melalui Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Take And Give di Kelas V SDN Penawangan 02.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah tanggung jawab dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe take and give  pada siswa kelas V SDN Penawangan 02 

pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan materi peraturan 

pusat? 
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2. Apakah  prestasi belajar dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe take and give  pada siswa kelas V SDN Penawangan 02 

pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan materi peraturan 

pusat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan: 

1. Meningkatkan tanggung jawab siswa kelas V SDN Penawangan 02 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe take and give  pada 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu materi peraturan 

pusat. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SDN Penawangan 02 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe take and give  pada 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu materi peraturan 

pusat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, diantaranya yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Take And Give akan memberikan manfaat 

teoritis, yaitu: 
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a) Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat menambahkan 

sumber referensi penelitian yang relevan khususnya yaitu untuk 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

b) Penelitian Tindakan Kelas menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe take and give ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Take And Give akan memberikan manfaat, 

yaitu: 

a) Bagi Guru 

1) Meningkatkan kemampuan guru untuk mengatasi masalah-

masalah dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

2) Membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. 

b) Bagi Siswa 

1) Meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi yang 

diajarkan. 
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c) Bagi Sekolah 

1) Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif 

pada kualitas pembelajaran di sekolah. 

2) Memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan 

pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


