
 

 

 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat 

kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus menerus 

untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan 

kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda 

sebagai generasi penerus. 

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan yang memasung hak-

hak asasi manusia, hak-hak warganegara untuk dapat menjalankan prinsip-

prinsip demokrasi. Kehidupan yang demokratis didalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan 

organisasi-organisasi non pemeritahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi 

dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi serta 



demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, kebahagiaan, 

kecerdasan dan keadilan. 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara yang baik, yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-

kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2006 dan 

Standar Isi 2006 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Anak cenderung tidak begitu tertarik 

dengan pelajaran PKn karena selama ini pelajaran PKn dianggap sebagai 

pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan 

aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar PKn siswa 

di sekolah. 

Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar PKn siswa rendah yaitu 

faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain: motivasi 

belajar, intelegensi, kebiasan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; guru sebagai 



Pembina kegiatan belajar, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana, 

kurikulum dan lingkungan. 

Dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas, perlu dicari strategi 

baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran 

yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada siswa, 

memberikan pembelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dan 

kontekstual dalam kehidupan nyata dan mengembangkan mental yang kaya 

dan kuat pada siswa. 

Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang 

mampu mengembangkan kompetensi, baik dalam ranah kognitif, ranah 

afektif maupun psikomotorik siswa. Strategi pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dan penciptaan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn. Dalam hal 

ini penulis memilih “Upaya meningkatkan aktifitas dan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan  metode sosiodrama pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Trimulyo kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan”. 

Pembelajaran harus dibuat dalam suatu kondisi yang menyenangkan 

sehingga siswa akan terus termotivasi dari awal sampai akhir kegiatan belajar 

mengajar (KBM). Dalam hal ini pembelajaran dengan metode sosiodrama 

merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan guru di sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Pembelajaran aktif dengan 

menciptakan suatu kondisi dimana siswa dapat berperan aktif, sedangkan 

guru bertindak sebagai fasilitor. 



1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, 

dirancang untuk mengkaji penerapan pembelajaran metode sosiodrama dalam 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam mata pelajaran PKn 

sehingga didapat rincian permasalahan diantaranya: 

1. Kurangnya aktivitas siswa yang mendukung proses pembelajaran 

2. Penggunaan metode yang konvensional masih sangat mendominasi 

pembelajaran 

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru 

4. Rendahnya hasil belajar yang diperoleh. 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran penulis dibantu oleh 

beberapa pihak yang terkait diantaranya teman sejawat yang membantu 

dalam pengawasan pembelajaran seizin dari kepala SDN 1 Trimulyo selaku 

penanggung jawab obyek penelitian. Berdasarkan hasil pra penelitian, 

kondisi pembelajaran PKn saat ini lebih diwarnai oleh pendekatan yang 

menitukberatkan pada model belajar konvensional seperti ceramah sehinnga 

membosankan kurang menarik dan kurang mampu merangsang siswa untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Indikasi lain dari pola 

pembelajarannya bersifat guru-sentris (teacher centered). Dalam 

pembelajaran yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa siklus terdapat 

perubahan yang sangat nyata dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang tertuang dalam penilaian hasil belajar dari jumlah siswa 30 anak pada 

awalnya untuk rata-rata 54,83 dari nilai KKM 65 ini menunjukkan tidak 



tercapainya pembelajaran yang dilakukan. Dilihat dari pada itu maka penulis 

melakukan perubahan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang menunjang. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut 

diduga kuat akibat motivasi, minat, dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran sangat rendah. Suasana belajar seperti itu, semakin 

menjauhkan peran PKn dalam upaya mempersiapkan warga negara yang 

baik. Dengan demikian maka penulis dapat mengidentifikasikan beberapa 

masalah yang muncul diantaranya : 

1. Kurangnya minat dan keaktifan siswa serta memotifasi pada pembelajaran. 

2. Menyajikan materi yang kurang menarik siswa. 

3. Guru kurang terampil dalam mengembangkan metode pembelajaran 

sehingga kurang berfariasi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran PKn menggunakan metode sosiodrama dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IV di SD Negeri 1 Trimulyo? 

2. Apakah pembelajaran PKn menggunakan metode sosiodrama dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 1 Trimulyo? 

1.2.3 Pemecahan Masalah 

Setelah mengidentifikasi masalah dan mengetahui rumusan masalah 

langkah pemecahan masalah dari permasalahan yang akan dibahas sebagai 

berikut: 



a. Guru mengubah dan memperbaiki metode mengajar yang digunakan 

sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. 

b. Guru meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran PKn. 

Kesimpulan dari pemecahan masalah yang ada adalah guru dituntut agar 

dapat menciptakan sebuah proses belajar PKn yang menyenangkan sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.Tujuan Umum 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkunganya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan proses dalam kehidupan 

sosial. 

2.Tujuan Khusus 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini untuk: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar PKn menggunakan metode 

sosiodrama pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Trimulyo. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar PKn menggunakan metode sosiodrama 

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Trimulyo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 



a. Memberikan informasi tentang kemampuan guru dalam memvariasikan 

bentuk pelayanan kepada siswa dalam belajar. 

b. Memberikan informasi tentang profil guru dan siswa dalam belajar. 

c. Memperoleh metode pembelajaran yang memiliki keberpihakan kepada 

siswa lebih dominan dibanding metode belajar yang lain. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi kepada guru PKn mengenai situasi 

pembelajaran PKn.  

b. Sebagai bahan evaluasi bagi guru PKn dalam usahanya untuk 

meningkatkan keberhasilan mengajar PKn. 

c. Memberikan informasi kepada guru mengenai kesiapan dan daya kritis 

serta keberhasilan siswa dalam belajar. 

3. Bagi Siswa 

a. Sebagai upaya untuk mengingkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

mempelajari PKn. 

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan siswa 

dalam berfikir kompleks. 

c. Sebagai umpan balik terhadap keberhasilan belajar siswa. 

4. Bagi penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode dalam pembelajaran 

terhadap mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV sekolah dasar. 

c. Untuk bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

 

 


