
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting bagi setiap bangsa, karena pendidikan dapat mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Semua pelaku yang terlibat dalam pendidikan harus selalu berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tercermin pada aktivitas dan hasil belajar 

siswa yang dapat dilihat atau digambarkan dengan nilai yang diperoleh di sekolah. Aktivitas dan 

hasil belajar siswa  dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya penggunaan media 

pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru dapat berkreasi dalam memanfaatkan 

media pembelajaran untuk mendorong siswa aktif, dan akhirnya memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan. 

 

Dalam hal ini guru perlu melakukan perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas, 

penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru 

dalam menggunakan media pembelajaran, karena selain berperan sebagai pengelola proses 

belajar mengajar, guru juga harus bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang efektif, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, 

mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. 

Pembelajaran bukan hanya merupakan kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, 

tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun dapat membangun sendiri 

pengetahuannya. 



Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang diwajibkan di setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Dalam tujuan pembelajaran PKn, siswa diharapkan dapat berpikir secara kritis, 

rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-

bangsa lainnya, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (kurikulum 

2006)  

 

Ruang lingkup pembelajaran PKn antara lain mengenai kekuasaan dan politik, dimana salah 

satunya membahas tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan. Dari pengamatan 

yang dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu ditemukan beberapa kendala dalam pembelajaran PKn pokok bahasan Pemerintahan 

Desa dan Pemerintahan  Kecamatan, seperti ada siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar, 

mengantuk, mengobrol, bermain atau tidak memperhatikan  ketika guru sedang menyampaikan 

materi. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena metode pembelajaran yang digunakan 

kurang menarik, sehingga siswa tidak 

 

termotivasi. Selain itu guru masih menggunakan metode konvensional yaitu pola pembelajaran 

yang digunakan masih berpusat pada guru, guru kurang berusaha menemukan metode-metode 

yang inovatif dan kreatif, siswa jadi tidak aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat. 



Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Patoman, diperoleh data bahwa aktivitas sebagian besar siswa masih rendah, respon timbal balik 

dari siswa terhadap pertanyaan yang diberikan guru masih rendah karena siswa tidak 

bersemangat mengikuti pembelajaran,  rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, sehingga 

hasil belajar pun menjadi rendah. 

 
Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakan perbaikan pembelajaran. Dalam perbaikan 

pembelajaran, peneliti akan menerapkan penggunaan media gambar pada mata pelajaran PKn 

pokok bahasan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan. Dengan menggunakan media 

gambar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn pokok bahasan 

Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Patoman 

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,  indentifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Patoman sebagian besar rendah. 

2. Rendahnya respon timbal balik dari siswa karena siswa tidak bersemangat mengikuti 

pembelajaran PKn. 

3. Rendahnya tingkat penguasaan materi. 

4. Hasil belajar PKn siswa masih rendah 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini pada 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar PKn pokok bahasan Pemerintahan Desa dan 



Pemerintahan Kecamatan dengan menggunakan media gambar padaSiswa Kelas IV SDNegeri 3 

Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar PKn pokok bahasan Pemerintahan Desa dan 

Pemerintahan Kecamatan menggunakan media gambar pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 
2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar PKn pokok bahasan Pemerintahan Desa dan 

Pemerintahan Kecamatan menggunakan media gambar pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar PKnpokok bahasan Pemerintahan Desa dan 

Pemerintahan Kecamatan dengan menggunakan media gambar pada siswa Kelas IV 

SDNegeri 3 Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 
2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajarPKn pokok bahasan Pemerintahan Desa dan 

Pemerintahan Kecamatan dengan menggunakan media gambar pada siswa Kelas IV  

SDNegeri 3 Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten PringsewuTahun Pelajaran 

2012/2013. 



 
F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Memperbaiki atau meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 3 Patoman 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan media 

gambar. 

2.  Bagi Guru 

a. Memperbaiki dan menemukan tindakan pembelajaran Pkn menggunakan media gambar. 

b. Menemukan siswa-siswi yang mengalami kesulitan (prestasi rendah) dalam pembelajaran 

PKn. 

 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan citra sekolah, karena jika semua pihak telah berhasil kinerjanya maka 

dengan sendirinya sekolah akan terkenal baik. 

b. Memberikan masukan tentang kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan alat peraga 

untuk menunjang penerapan model pembelajaran yang baik dan tepat.  

 

G. Hipotesis 

Sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

media gambar, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Jika pembelajaran PKn dengan 

menggunakan media gambar diterapkan oleh guru dengan tepat dan benar akan meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar PKn pokok bahasan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan 



pada siswa kelas IV SDNegeri 3 Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

 

 

 


