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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Pada era globalisasi dan modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tuntutan masyarakat terhadap 

ipteks semakin kompleks ditambah persaingan yang terjadi sangat ketat. Hal 

tersebut hendaknya didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Salah satu bentuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, melalui konstruksi pemahaman-

pemahaman pola perkembangan prilaku pada anak.  

  Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di salah satu 

sekolah di Kota Bandung, penggunaan media search engine dikalangan siswa 

sekarang ini sering dilakukan sebagai bentuk pembelajaran yang lebih efektif 

dalam pencarian sumber belajar selain dari buku, sehingga memudahkan dalam 

mengaksesnya. Selain itu juga penggunaan media search engine sering digunakan 

di SMP Darul Hikam Kota Bandung. 

 Dalam penelitian sebelumnya yaitu oleh Bustomy pada tahun 2013 yang 

berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Discovery dengan Menggunakan 

Aplikasi Search Engine untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran TIK Materi Program Pengolah Kata Kelas X Di SMAN 10 Bandung” 

yaitu menunjukkan penggunaan media search engine dengan strategi 

pembelajaran Discovery menghasilkan rata-rata hasil pre-test = 15,77 dan rata-

rata hasil post-test = 24,82 sehingga didapat gain dari kedua nilai tersebut sebesar 

9,05. Dengan demikian penerapan strategi pembelajaran discovery dengan 

aplikasi search engine dapat meningkatkan hasil belajar domain kognitif siswa.  

 Penelitian mengenai Studi tentang kreativitas yang berkaitan dengan 

pembelajaran PPKn adalah Anjani Suprapti pada tahun 2008, mengenai Peranan 

Pembelajaran PPKn dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Peserta didik Untuk 

Membentuk Warganegara yang Cerdas (Studi Kasus di SMAN 9 Bandung). Hasil 
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penelitiannya sebagai berikut: bahwa guru membentuk warganegara yang cerdas 

melalui PPKn dengan cara peserta didik diajarkan untuk berpikir kreatif (tidak 

malas, imajinatif dan tahu akan hak dan kewajiban). Guru membuat peserta didik 

lebih mendalami belajar PPKn dengan mencari informasi untuk dapat 

mempertanggungjawabkan lebih karyanya.  

Selain itu juga, terdapat hasil riset yang dilakukan oleh Meita Purnamasari 

(2010) mengenai pengaruh terpaan media internet terhadap karakter peserta didik. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Karakter peserta didik dipengaruhi terpaan 

media internet; (2) Intensitas penggunaan media internet berpengaruh terhadap 

karakter berkenaan dengan konsep diri; (3) Terpaan media internet dengan motif 

kesenangan berpengaruh terhadap karakter; (4) Terpaan media internet melalui 

motif edukatif berpengaruh terhadap karakter; (5) Intensitas penggunaan dengan 

motif kesenangan dan edukatif yang terarah akan menghasilkan aktivitas 

produktif, kreatif dan berpengaruh terhadap karakter peserta didik. 

Berdasarkan kenyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa media internet 

sangat berpengaruh pada moral, intelektual, karakter serta kreativitas peserta didik 

sehingga menjadi agent of change dalam pembangunan mental dan karakter 

bangsa yang berbudi luhur.  Kreativitas belajar peserta didik lebih meningkat 

dalam menggunakan metode diskusi dengan menggunakan media benda. 

Peningkatan kreativitas belajar peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan 

peserta didik. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran PPKn yaitu 

lemahnya kualitas proses pembelajaran PPKn yang diberikan oleh guru terhadap 

siswa yang terkesan monoton, kurang menghubungkan antara materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa hanya memahami 

materi PPKn ketika di kelas saja selebihnya tidak seperti yang diharapkan. 

 Realita pembelajaran PPKn di kelas diarahkan kepada kemampuan anak 

untuk menghapal, menganggap apa yang diketahui dapat diamalkan siswa serta 

siswa kurang diarahkan kepada pembelajaran yang menghubungkan dirinya 

dengan kehidupan sehari-hari, materi pelajaran tidak mengaitkan isu-isu yang 

kontemporer. Dengan demikian penggunaan media pembelajaran yang dapat serta 

mudah untuk dipahami siswa sehingga siswa dapat menyerap informasi secara 
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langsung dan dapat mengetahui isu-isu kontemporer yang terjadi sekarang ini 

sehingga dapat memicu siswa untuk berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran PPKn. 

 Seiring dengan perkembangan di era globalisasi, salah satu media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi mampu diterapkan 

dalam mata pelajaran PPKn, yaitu media search engine  sebagai sumber informasi 

selain dari buku, majalah, koran dan sebagainya. Pembelajaran dengan 

menggunakan media search engine merupakan suatu model pembelajaran jarak 

jauh yang sekarang ini sering digunakan diberbagai sekolah dan universitas di 

Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 “Pendidikan jarak jauh adalah 

pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya 

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, 

dan media lain”.  

 Civic intelligence siswa dalam pembelajaran PPKn dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan yang mendalam dan merangsang siswa untuk aktif serta dapat 

meningkatkan intelligence siswa dalam meningkatkan pembelajaran PPKn. 

Namun, beberapa guru masih kurang memiliki keterampilan terhadap penggunaan  

sumber informasi dari media elektronik, yang berakibat kurang terasahnya 

pengetahuan yang dimiliki siswa dalam mata pelajaran PPKn khususnya dalam 

keterampilan penggunaan media elektronik. 

Civic intelligence siswa pada dasarnya berada pada diri siswa itu sendiri 

secara internal, sedangkan secara eksternal dibutuhkan peran guru, orang tua serta 

masyarakat sekitar dalam upaya meningkatakan kecerdasan warega negara 

sebagai wujud dari warganegara yang baik, peran yang penting di Sekolah yaitu 

dilakukan oleh guru sebagai motivator dalam pembelajaran, untuk itu dibutuhkan 

peran serta kinerja guru profesional.  

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan 

tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang 

meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan, 

sarana prasarana, serta bernbagai latihan yang dilakukan guru. 
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Para ahli menyatakan bahwa abad ke 21 merupakan abad pengetahuan atau 

kerajaan otak, karena pengetahuan menjadi landasan utama segala aspek 

kehidupan. Menurut Naisbitt (1995, hlm. 56) (dalam Fathurrohman, Pupuh, 2012, 

hlm. 65). ada 10 kecenderungan besar yang akan terjadi pada pendidikan di abad 

ke 21 yaitu: 

“(1) dari masyarakat industri kemasyarakat industry; (2) dari teknologi 

yang dipaksakan ke teknologi tinggi; (3) dari ekonomi nasional ke 

ekonomi dunia; (4) dari perencanaan jangka pendek ke perencanaan 

jangka panjang; (5) dari sentralisasi ke desentralisasi; (6) dari bantuan 

institusional ke bantuan diri; (7) dari demokrasi perwakilan ke demokrasi 

partisipatoris; (8) dari hierarki-hierarki ke penjaringan; (9) dari utara ke 

selatan; dan (10) dari atau ke pilihan majemuk. 

 

Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran atau 

penilaian yang menyenangkan bagi siswa dan guru, sehingga dapat mendorong 

tumbuhnya kreativitas belajar pada diri siswa. Salah satu pekerjaan yang 

dilakatakan sebagai jabatan profesi adalah pekerjaan itu memiliki organisasi 

profesi dan anggota-anggotanya senang memasuki organisasi profesi tersebut. 

 Gardner pernah meneliti otak manusia dan menelurkan sebuah teori 

tentang kecerdasan majemuk. Gardner juga mengkritik sebuah teori yang 

menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan kecerdasan terbatas. Beliau 

menyarankan kepada pendidik agar memahami sembilan macam kecerdasan yang 

terdapat pada setiap individu dalam beradaptasi. Gardner membuka kembali 

pemahaman bahwa kecerdasan atau kemampuan beradaptasi tidak hanya dapat 

dilakukan melaui kegiatan membaca dan menulis, melainkan dapat juga dilakukan 

dengan cara-cara yang lain: (Noer Muhammad. 2009, hlm. 21) 

1) Kecerdasan linguistik (linguistic intelligence) atau kecardasan 

menyusun kata dan merangkai bahasa 

2) Kecerdasan logika matematika (logical mathematic intelligence) 

3) Kecerdasan spasial (spatial intelligence) atau kemampuan memahami 

konsep ruang dan menciptakan imajinasi 

4) Kecerdasan tubuh/kinestetik (body kinesthetic intelligence) atau 

kecerdasan gerak 

5) Kecerdasan musikal (musical intelligence) atau kemampuan dalam 

bidang seni musik dan melodi 
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6) Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) atau kemampuan 

untuk berinteraksi 

7) Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence) atau kecerdasan 

untuk mengetahui diri sendiri 

8) Kecerdasan natural (naturalist intelligence) atau kecerdasan alam 

9) Kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) atau kecerdasan eksistensi 

  

Salah satu alternatif yang digunakan dalam mengembangkan civic 

intelligence siswa dapat dilakukan melalui search engine yang dapat dijadikan 

motivasi belajar siswa terutama dalam pembelajaran PPKn. Civic intelligence 

menekankan warganegara untuk memiliki kecerdasan, daya kritis, dan 

keobjektifan dalam menghadapi berbagai masalah. Diperlukan kecerdasan, 

inovasi, dan kreativitas dalam menemukan dan mengembangkan gagasan atau 

idea, dan pemikiran-pemikiran inovatif. 

 Dalam proses pembelajaran PPKn, siswa dapat berpikir kritis saat 

diberikan suatu topik permasalahan yang dilakukan memecahkan suatu 

permasalahan. Dengan  pemecahan suatu masalah tersebut, siswa terpacu untuk 

berpikir kritis. Sementara itu, proses pembelajaran yang terpusat pada guru tidak 

memberi kesempatan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, hal tersebut 

merupakan penghambat dalam cara belajar dan berpikir siswa. 

 Dengan demikian, dalam menyikapi era reformasi, dunia pendidikan perlu 

meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-undang No 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 mengenai fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: 

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 kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

  

  Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum di atas, menyiapkan 

generasi muda yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, cerdas, 

kreatif, terampil, cinta tanah air dan semangat kebangsaannya pada mata pelajaran 
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PPKn yang mempunyai peran penting dalam karakter serta prilaku kritis siswa 

terutama dalam meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai  

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada 

generasi muda, dengan menekan pada ranah sikap dan nilai yang mendorong 

semangat, dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dalam Undang-

undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 sebagai 

berikut: 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

   

  Pembelajaran dengan menggunakan media search engine merupakan 

pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat penting 

terutama untuk melatih kemampuan menyeimbangkan proses kerja belahan otak 

kiri dan kanan secara seimbang. Selain itu, memberikan kemampuan seseorang 

untuk dapat berani berbicara, memberi atau menerima (feedback) mengungkapkan 

setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan 

penyelesaian yang adaptif, sebagai bagian dari pembinaan keterampilan sosial 

dalam penggunaan media pembelajaran.  

 Peningkatan civic intelligence siswa ini menyangkut pendidikan karakter 

yang dilaksanakan dengan mengacu pada konsep Taqwa Character Building yang 

mengembangkan nilai taqwa, yaitu ikhlas, sabar, amanah, disiplin, peduli, cerdas, 

dan ihsan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba mengungkapkan 

penelitian mengenai Pembinaan Keterampilan Sosial dalam Penggunaan Media 

Search Engine Bagi Peningkatan Civic Intelligence Siswa Pada Mata Pelajaran 

PPKn (Studi Desriptif  di SMP Darul Hikam Kota Bandung). 

 

B.  Identifikasi Masalah Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang yang disusun di atas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  
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1. Tuntutan masyarakat terhadap ipteks semakin kompleks ditambah persaingan 

yang terjadi sangat ketat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi; 

2. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajarn PPKn yaitu lemahnya 

kualitas proses pembelajaran PPKn yang diberikan oleh guru terhadap siswa 

yang terkesan monoton kurang menghubungkan antara materi pembelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa hanya memahami materi PPKn 

ketika dikelas saja selebihnya tidak seperti yang diharapkan; 

3. Realita pembelajaran PPKn di Indonesia saat ini dianggap membosankan siswa 

dalam belajar di kelas karena terpusat pada guru bukan kebutuhan siswa 

sehingga keberhasilan belajar ditentukan guru, siswa kurang dilibatkan dalam 

pemecahan masalah; 

4. Dalam pembelajaran PPKn guru masih kurang memiliki keterampilan terhadap 

penggunaan sumber informasi dari media elektronik yang berakibat kurang 

terasahnya pengetahuan yang dimiliki siswa dalam mata pelajaran PPKn 

khususnya dalam keterampilan penggunaan media elektronik. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana respon siswa terhadap pembinaan keterampilan sosial dalam 

penggunaan media search engine bagi peningkatan civic intelligence siswa 

pada mata pelajaran PPKn? 

b. Bagaimana manfaat pembinaan keterampilan sosial dalam penggunaan media 

search engine bagi peningkatan civic intelligence siswa pada mata pelajaran 

PPKn? 

c. Bagaimana langkah-langkah penggunaan media search engine dalam 

pembinaan keterampilan sosial bagi peningkatan civic intellegence siswa 

pada mata pelajaran PPKn? 

d. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pembinaan keterampilan siswa terhadap penerapan media 
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search engine bagi peningkatkan civic intellegence siswa pada mata pelajaran 

PPKn? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan, secara umum penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui “Pembinaan Keterampilan Sosial dalam Penggunaan Media 

Search Engine Bagi Peningkatan Civic Intelligence Siswa Pada Mata Pelajaran 

PPKn”. 

2. Tujuan Khusus 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan, secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a. Mengetahui respon siswa terhadap pembinaan keterampilan sosial dalam 

penggunaan media search engine bagi peningkatan civic intelligence siswa 

pada mata pelajaran PPKn; 

b. Menganalisis manfaat pembinaan keterampilan sosial dalam penggunaan 

media search engine bagi peningkatan civic intelligence siswa pada mata 

pelajaran PPKn; 

c. Menganalisis langkah-langkah penggunaan media search engine dalam 

pembinaan keterampilan sosial bagi peningkatan civic intellegence siswa pada 

mata pelajaran PPKn; 

d. Mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam pembinaan keterampilan siswa terhadap penerapan media 

search engine bagi peningkatkan civic intellegence siswa pada mata pelajaran 

PPKn. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat 

teoretik dan praktis. Adapun manfaat–manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoretis 
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  Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan media search engine 

yang dapat membantu guru untuk dapat menciptakan suasana belajar yang lebih 

aktif dan dapat memicu keterampilan berpikir kritis siswa sebagi bagian dari 

pengembangan civic skill. 

2. Secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait ini antara lain sebagai bahan informasi dan sebagai data dasar bagi 

perkembangan sistem pendidikan. 

a. Bagi Guru 

1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam menciptakan suasana 

belajar yang lebih aktif dan inovatif dengan menggunakan media search 

engine;  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memicu guru dalam melakukan inovasi 

pembelajaran yang lebih baik dan mudah difahami oleh siswa; 

3) Penelitian ini diharapkan dapat melihat manfaat penggunaan media search 

engine dalam meningkatkan civic intelligence siswa pada mata pelajaran 

PPKn. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat melihat pembinaan keterampilan sosial yang 

diterapkan melalui keterampilan penggunaan media pembelajaran. 

5) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif 

terhadap media pembelajaran yang telah diterapkan. 

b. Bagi Siswa 

1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa 

dalam kemampuan untuk menganalisis, memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari; 

2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 

3) Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran yang konstruktif terhadap 

pembelajaran PPKn melalui media search engine; 

4) Penelitian ini diharapkan dapat memicu siswa dalam meningkatkan civic 

intelligence siswa pada mata pelajaran PPKn. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi sekolah untuk 

mengembangkan media search engine sebagai media pembelajaran yang lebih 

efektif dalam berbagai mata pelajaran, sebagai salah satunya dapat meningkatkan 

keterampilan civic intelligence siswa pada mata pelajaran PPKn. 

 

F. Struktur  Organisasi skripsi 

BAB 1 Pendahuluan, memuat: (latar belakang masalah penelitian, identifikasi 

masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi) 

BAB II Kajian Pustaka, memuat: (teori dan konsep tentang keterampilan sosial, 

media pembelajaran, media search engine, warganegara yang cerdas (civic 

intelligence), pendidikan kewarganegaraan dan penelitian terdahulu). 

BAB III Metode Penelitian, memuat: (metode penelitian, lokasi dan subjek 

penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, dan 

analisis data). 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat: (data asli yang peneliti 

dapatkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan baik pada saat observasi 

maupun pada saat melakukan wawancara dengan  informan). 

BAB V Simpulan dan Saran, memuat: (penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalm bentuk kesimpulan 

penelitian dan saran. Peneliti memberikan kesimpulan terhadap beberapa 

pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran diberikan oleh peneliti 

sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik 

dilapangan maupun secara teoritis). 

Daftar Pustaka 

Lampiran-lampiran 


