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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Mutu pendidikan tidak dapat diabaikan, karena peningkatan kualitas 

sumber daya manusia tersebut disertai oleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan 

berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia, baik secara individu 

maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mendasar. 

Standarisasi dan profesionalisme pendidikan yang sedang dilakukan dewasa ini 

menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam 

berbagai komponen sistem pendidikan.   

 Hal ini didasarkan pada proses pembentukan kepribadian manusia yang 

bukan hanya didapatkan di lingkungan keluarga, melainkan juga di lingkungan 

sekolah sebagai pendidikan formal. Sebagaimana menurut Waluya (2007, hlm. 

76) sebagai berikut. 

Proses pembentukan kepribadian merupakan hasil sosialisasi yang 

dilakukan dengan sengaja  melalui pendidikan dan pengajaran serta 

sosialisasi yang dilakukan tanpa sengaja melalui proses interaksi sosial 

sehari-sehari dalam lingkungannya. 

 Berkaitan dengan hal itu, upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi 

prioritas utama dari program pendidikan nasional pada saat ini, dalam hal ini 

pemerintah memiliki peran penting sebagaimana amanat dari Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan formal menjadi salah satu upaya yang dianggap 

efektif untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. 

Sebagaimana Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". 
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Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn merupakan mata pelajaran yang 

wajib untuk dipelajari oleh setiap siswa dimana muatan materi yang terdapat 

dalam mata pelajaran PKn ini dianggap berpengaruh pada pembentukan 

kepribadian setiap siswa. Oleh sebab itulah perlu adanya  upaya untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran mata pelajaran PKn di kelas agar kepribadian 

dan pengetahuan siswa bisa tercapai sesuai yang diharapkan.  

Pendidik atau guru dituntut untuk selalu meningkatkan diri baik dalam 

pengetahuan maupun pengelolaan proses belajar mengajar karena guru 

merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan penting dan utama 

dalam menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Tugas guru adalah 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi 

dalam proses belajar-mengajar yang dilakukannya. Sebagai fasilitator guru 

berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan 

proses pembelajaran. 

Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan menggunakan 

berbagai metode–metode pembelajaran yang seirama dengan kondisi siswa, 

tujuan, dan kondisi pembelajaran yang akan dilangsungkan. Sebagaimana Yusuf 

(dalam Rofa'ah, 2016, hal. 69) bahwa "metode pembelajaran adalah suatu cara 

yang tepat dan serasi untuk menyajikan suatu materi pelajaran, sehingga tercapai 

tujuan pelajaran tersebut, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang". 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan wawancara dengan guru 

mata pelajaran PKn SMP Kartika XIX-2 Bandung masalah yang dihadapi kelas 

VIII cukup banyak diantaranya kurangnya siswa yang mampu mengemukakan 

pendapat dan bertanya apabila tidak mengerti dan kurang paham tentang materi 

yang diajarkan pada waktu belajar mengajar berlangsung, kalau pun ada itu 

karena disuruh guru pengajar, tidak adanya inisiatif dan keaktifan dari siswa itu 

sendiri dalam proses pembelajaran.  

Kurangnya keaktifan siswa ini bisa mengakibatkan siswa hanya menghafal 

informasi yang disampaikan oleh guru atau pengajar tanpa memahami informasi 

itu. Hal ini dapat dilihat saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. 

Siswa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung.  Hal tersebut dapat dilihat 

dari pola komunikasi selama ini yang digunakan oleh guru dalam proses 
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pembelajaran PKn di kelas yaitu dengan menggunakan pola teacher center. 

Padahal menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan kemudian disingkat 

KTSP yang diberlakukan di SMP Kartika XIX-2 Bandung bahwa pembelajaran 

yang dilaksanakan menggunakan pola komunikasi dua arah. 

Oleh karena itu dalam pembelajaran PKn sangat penting untuk memilih 

pendekatan, metode, media dan evaluasi yang tepat sehingga pembelajaran PPKn 

berhasil dan membuat siswa ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Apabila 

memperhatikan metode yang baik, materi yang relevan, media yang mendukung, 

sumber yang relevan serta evaluasi sebagai tindak lanjut dari pembelajaran maka 

akan tercipta proses belajar mengajar yang interaktif. 

Salah satu cara untuk membuat siswa ikut serta aktif dan berani 

mengemukakan pendapatnya adalah dengan mengganti model pembelajaran yang 

bisa membuat siswa menjadi aktif. Karena model pembelajaran turut ambil dalam 

suatu proses pembelajaran.  

Dilihat dari uraian diatas maka peneliti ingin memberikan suatu alternatif 

dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebagai alternatif adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Tipe dari model pembelajaran kooperatif yang dipilih oleh peneliti dan 

pengajar adalah yang memungkinkan mampu meningkatkan keterlibatan aktif 

siswa dalam proses pembelajaran, baik berupa mengemukakan pendapat apabila 

berpendapat yang berbeda ataupun sama dan bertanya apabila kurang memahami 

materi pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang maksimal. 

Salah satu Pembelajaran kooperatif yang memungkinkan dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi menurut saya sebagai peneliti adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips. Teknik ini dapat memberikan 

kontribusi siswa secara merata. Teknik ini dapat digunakan untuk berdiskusi, 

mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain ataupun untuk saling 

mengevaluasi hapalan. Teknik kancing gemerincing dirancang untuk mengatasi 

hambatan pemerataan kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. 

Diterapkannya model pembelajaran Talking Chips diharapkan bisa meningkatkan 

keberanian berpendapat siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu bertanya 

ataupun berpendapat. Pembelajaran dengan menggunakan model Talking Chips 



4 
 

Rahmawati Yesi Zunita, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAAN KOOPERATIF TIPE TALKING CHIPS DALAM 
MENINGKATKAN KEBERANIAN BERPENDAPAT SISWA PADA PEMBELAJARAN PKN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

ini membuat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas lebih hidup karena siswa 

aktif dalam pembelajaran. 

Peneliti berharap dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

talking chips ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar peserta didik tak hanya 

mendengarkan sekumpulan materi yang dijelaskan oleh guru, namun siswa juga 

dapat ikut berpartisipasi dalam pembelajaran dan mengemukakan pendapatnya 

dalam proses memahami materi tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian di kelas VIII-C SMP Kartika XIX-2 Bandung dengan 

mengimplementasikan model pembelajaran Talking Chips dalam Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraansebagai salah satu Metode Siswa, 

dalam rangka meningkatkan keberanian berpendapat siswa, adapun judul dari 

penelitian ini adalah : “Penerapan Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe 

Talking Chips Dalam Meningkatkan Keberanian Berpendapat Peserta Didik 

Pada Pembelajaran PKn” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah maka, permasalahan pokok penelitian adalah 

bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips dalam 

meningkatkan keberanian berpendapat peserta didik pada pembelajaran PKn. 

Agar pokok permasalahan lebih terperinci, maka penelitian menjabarkan 

dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model 

kooperatif tipe talking chips? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaraan PKn dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe talking chips? 

3. Bagaimana peningkatan keberanian berpendapat siswa setelah diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe talking chips dalam pembelajaran PKn? 

4. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips 

untuk meningkatkan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran PKn? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui mengenai upaya 

peningkatan keberanian berpendapat peserta didik melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe talking chips dalam pembelajaran PKn. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe talking chips dalam upaya 

meningkatkan keberanian berpendapat siswa. 

b. Mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

talking chips yang bertujuan untuk meningkatkan keberanian 

berpendapat dalam pembelajaran PKn. 

c. Mendeskripsikan hasil pelaksanaan pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe talking chips dalam 

upaya meningkatkan keberanian berpendapat siswa.  

d. Mendeskripsikan kendala dan upaya dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe talking chips untuk meningkatkan keberanian berpendapat siswa 

dalam pembelajaran PKn. 

D. Manfaat Penelitian 

1. SecaraTeoritis 

Penelitian ini merupakan bahan kajian bagi peningkatan upaya dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran yang  dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dalam pembelajaran PKn selanjutnya untuk meningkatkan keberanian 

berpendapat peserta didik agar turut ikut serta aktif dalam pembelajaran. 

2. Segi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan meningkatkan keberanian berpendapat melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe talking chips pada mata pelajaran PKn. 
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Selain itu penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pendidik serta pemerintah 

dalam mengelola sistem pendidikan yang berkualitas.  

3. Secara Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari 

diantaranya: 

a. Memberikan deskripsikan tentang perencanaan pembelajaran PPKn 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips 

dalam upaya meningkatkan keberanian berpendapat siswa. 

b. Memberikan deskripsikan tentang proses penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe talking chips yang bertujuan untuk meningkatkan 

keberanian berpendapat dalam pembelajaran PPKn. 

c. Memberikan deskripsikan tentang hasil pelakssanaan pembelajaran PPKn 

dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe talking chips 

dalam upaya meningkatkan keberanian berpendapat siswa. 

d. Memberikan deskripsi tentang kendala dan upaya dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe talking chips untuk meningkatkan keberanian berpendapat siswa 

dalam pembelajaran PPKn. 

4. Segi Isu 

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan secercah harapan menuju 

pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik dengan perbaikan penerapan model 

pembelajaran. Dengan demikian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah 

dalam meningkatkan keberanian berpendapat dapat teratasi. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaraan Kooperatif Tipe Talking Chips Dalam Meningkatkan Keberanian 

Berpendapat Peserta Didik Pada Pembelajaran PPKn (Penelitian Tindakan Kelas 

Pada kelas VIII-C di SMP Kartika XIX-2 Bandung) adalah sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

struktur organisasi skripsi. 
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2. BAB II Kajian Pustaka : Pada bab ini diuraikan teori-teori yang berkaitan 

dan mendukung penelitian penulis. 

3. BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini penulis menjelaskan pendekatan 

dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur penelitian, 

teknik dan alat pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data 

mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips 

dalam meningkatkan keberanian berpendapat siswa pada pembelajaran 

PPKn.  

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini penulis 

menguraikan deskripsi data dan hasil penelitian. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran : Dalam bab ini penulis berusaha mencoba 

memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian 

dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi. 

 


