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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan aktivitas dan  hasil belajar siswa merupakan tantangan yang selalu 

dihadapi oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi keguruan dan 

pendidikan. Banyak upaya yang telah dilakukan dan banyak pula keberhasilan 

yang telah dicapai, meskipun keberhasilan itu belum sepenuhnya memberikan 

kepuasaan bagi masyarakat dan para pendidik itu sendiri. Adanya kesenjangan  

antara kondisi aktual yang dihadapi di kelas dengan kondisi  optimal menuntut 

pemikiran semua pihak dalam dunia pendidikan agar semua kesenjangan tersebut 

dapat diatasi dan tujuan pembelajaran tercapai. Kondisi optimal tersebut harus 

sesuai dengan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn ) yaitu 

memberikan kompetensi – kompetensi diantaranya: berpikir kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaran dan untuk membentuk watak atau 

karakteristik warganegara yang baik (Ruminiati 2008:126). 

 
Hal tersebut sesuai dengan UU RI No.2 Tahun 1989 bahwa pendidikan nasional 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya , yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , 
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kesehatan jasmani dan rohani ,  kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan  ( Hamalik, 2004:82). 

Sebagai seorang peneliti, saya akan selalu menginginkan peningkatan dalam 

pembelajaran yang diajarkannya,untuk itu dalam pembelajaran PKn diharapkan 

dapat  mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki 

komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI ). 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan  
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri,dan  menjadi warga Negara yang demokratis,serta bertanggung jawab 
sesuai dengan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang 
nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. 

 

Berdasarkan  hasil  pra survai / peneliti dengan guru kelas IV dalam pembelajaran 

PKn di MIN Ulum Sukamaju yang dilakukan  pada kegiatan  pembelajaran di 

sekolah  diperoleh bahwa hasil belajar  mata pelajaran PKn  siswa kelas IV  masih 

rendah dilihat berdasarkan  tes formatif yang dilakukan  pada saat pembelajaran di 

kelas Untuk lebih jelas nilai formatif siswa tersebut dapat dilihat pada table 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tes Formatif Kelas IV Mata Pelajaran PKn 

No Nilai Frekuansi Kategori 

1.  10 - Belum tuntas 
2.  20 1 Belum tuntas 
3.  30 1 Belum tuntas 
4.  40 7 Belum tuntas 
5.  50 4 Belum tuntas 
6.  60 2 Tuntas  
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No Nilai Frekuansi Kategori 
7.  70 2 Tuntas 
8.  80 2 Tuntas 
9.  90 1 Tuntas 
10.  100 1 Tuntas 

 
 

Dari Tabel di atas hasil belajar siswa dinyatakan masih rendah karena nilai  

Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan pada MIN Ulum Sukamaju 

yaitu 65,00 sedangkan dari table di atas baru mencapai nilai skor 1140 / 21 = 54, 

28 itu berarti nilai rata – rata yang diperoleh baru mencapai 54,28. 

Oleh sebab itu diperlukan suatu usaha untuk mengoptimalkan pembelajaran PKn 

di kelas  khususnya siswa Kelas IV MIN Sukamaju Berdasarkan  uraian di atas 

dapat disimpulkan juga bahwa rendahnya rata-rata prestasi belajar 

siswa,disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:  

a. Penyampaian materi pelajaran,di kelas IV oleh guru dengan menggunakan 

metode ceramah, Tanya jawab dan Pemberian Tugas tanpa contoh  

kongkret  yang terjadi di lingkungan siswa, sehingga cenderung membuat 

siswa menjadi jenuh atau siswa merasa terbebani dengan menghafal 

sehingga membuat siswa kurang menarik dan merasa bosan 

b. Siswa tidak pernah diberikan pengalaman langsung dalam pemahaman 

makna demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,siswa selalu 

diberikan tugas terus menerus secara teori sehingga sangat abstrak dan dan 

sulit dipahami siswa 

c. Metode mengajar yang dilakukan guru kemungkinan kurang bervariasi 

dan inovatif sehingga membosankan dan tidak menarik minat belajar siswa  
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Hasil observasi guru kelas IV.A di MIN Ulum Sukamaju , Kecamatan Jatiagung  

Kabupaten Lampung Selatan untuk peningkatan  aktivitas dan  hasil belajar  PKn 

perlu adanya perbaikan dalam  metode pembelajaran  yang   digunakan, untuk  itu  

Penerapan teknik pembelajaran simulasi  untuk  peningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar  PKn pada siswa kelas IV. MIN Ulum Sukamaju merupakan salah satu 

cara yang dilakukan untuk mencapai aktivitas dan hasil belajar yang maksimal  

 

1.2. Indentifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 

diindentifikasikan masalah yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

pembelajaran di kelas dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  PKn pada 

siswa kelas IV. MIN Ulum Sukamaju dalam mata pelajaran PKn , diantaranya : 

a. Guru lebih dominan menggunakan metode ceramah. 

b. Siswa kurang aktif, setiap diberi kesempatan bertanya. 

c. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

d. Metode yang digunakan kurang variatif, sehingga kurang menarik minat 

siswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian tindakan kelas ini hal – hal yang akan diteliti, yaitu: 

a. Aktivitas belajar siswa selama penelitian tindakan kelas berlangsung. 

b. Hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar selama penelitian 

tindakan kelas berlangsung. 
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c. Kinerja guru dalam menggunakan teknik simulasi pada materi sistem 

pemerintahan pusat selama penelitian tindakan kelas berlangsung. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

a.  Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV MIN Ulum 

Sukamaju Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan mata 

pelajaran PKn pada materi sistem pemerintahan pusat melalui teknik 

simulasi ? 

b.  Bagaimana peningkatkan hasil belajar  pkn materi sistem pemerintahan 

pusat pada siswa kelas IV. MIN Ulum Sukamaju Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan pada mata pelajaran PKn melalui teknik  

simulasi ?  

1.5 Tujuan Penelitian 

a.  Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajara Pendidikan    

Kewarganegaraan. 

b.  Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa setelah menggunakan permainan 

simulasi. 

1.6 Pemecahan Masalah 

Dengan menggunakan teknik simulasi diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi guru dalam memberikan materi pelajaran  

Pendidikan Kewarganegaraan materi sistem pemerintahan pusat di sekolah 

dasar khusunya di MIN Ulum Sukamaju Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan. 
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1.7 Manfaat  Penelitian  

a. Manfaat bagi siswa dalam pembelajaran 

1) Memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sasaran akhir 

memperbaiki hasil belajar siswa 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

3) Kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran akan dengan cepat 

dianalisis dan diagnosis sehingga kesalahan tersebut tidak berlarut-

larut/segera diatasi 

4) Adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan hasil belajar 

siswa 

5) Dapat dijadikan model bagi siswa dalam meningkatkan prestasinya 

b. Manfaat bagi guru 

1) Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui 

suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya 

2) Dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan 

kinerjanya secara professional,karena guru mampu menilai, merefleksi 

diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya 

1) Melalui PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri 

2) Dengan PTK, guru akan lebih merasa percaya diri 

3) Dengan melaksanakan PTK berarti guru sudah menunujukan peran 

yang nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan,khususnya dalam 

mencari cara atau langkah-langkah inovatif dan praktis untuk 

memperbaiki proses pembelajaran.  
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c. Manfaat bagi sekolah 

1)  Menambahkan inovasi baru memacu tumbuhnya semangat kolaborasi 

antar komponen pendidikan di sekolah. 

2)   Berbagai strategi / teknik pembelajaran dapat dihasilkan dari sekolah 

ini untuk disebar luaskan ke sekolah lain. 

3)  Sekolah  yang  berhasil  mendorong  terjadinya  inovasi pada  diri guru, 

telah berhasil pula meningkatkan kualitas pendidik untuk para siswa. 

d. Manfaat bagi peneliti 
 

Dengan melakukan PTK, peneliti dapat  berkembang dan meningkatkan 

kinerjanya secara professional, karena guru mampu menilai, merefleksi 

diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 

 

 


