
 1 

 

 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan kita dewasa ini ditandai dengan abad informasi yang menuntut 

siswa untuk berlatih memiliki kemampuan berfikir yang kritis dan kreatif. Untuk 

mewujudkan hal itu, tidak akan pernah terlepas dari peran guru untuk selalu 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah masing-masing.  

Pendidikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, 

pada dasarnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, dan 

mengubah perilaku serta meningkatkan kualitas menjadi baik. Pada kenyataannya 

pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang 

dinamis dan penuh tanggung jawab. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa 

memerlukan perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya 

kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.  

Kegiatan organisasi sekolah adalah mengelola Sumber  Daya Manusia (SDM) 

yang diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas, sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa. Sebagai salah satu upaya 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta peningkatan derajat sosial 

masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi perlu dikelola, diatur, ditata dan 
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diberdayakan agar sekolah dapat menghasilkan produk atau unsur yang saling 

berkaitan dan memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki 

perangkat guru, siswa, dan kurikulum, sarana dan prasarana dan secara eksternal, 

sekolah memiliki hubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, SDN I BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR berupaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui proses belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana tercantum dalam kurikulum 2004 

(KBK), tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan sebagai berikut: 

Menurut Kurikulum SD (2004) bahwa berpikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berpartsipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,  

berbangsa,  dan bernegara. Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Berintegrasi dengan bangsa-bangsa 

lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Proses pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan, 

dimana pendidikan merupakan pengembangan potensi dalam menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pelajaran, dan latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. Tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional akan 

berpengaruh pada mutu peserta didik untuk mampu menghadapi tantangan di 
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masa depan, menghadapi globalisasi pendidikan mulai dari pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi. Dengan demikian proses pembelajaran yang baik akan 

dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. 

Menurut Soemantri (1967)  Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) merupakan 

mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga 

negara yang baik, yaitu warganegara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik. 

Pengertian PKN (N) tidak sama dengan PKN (n), PKN (N) adalah Pendidikan 

Kewargaan Negara, sedangkan PKn (n) adalah Pendidikan Kewarganegaraan. 

Istilah KN merupakan terjemahan civics.  

Menurut Winata Putra (1978) Warga negara yang baik adalah warga negara 

yang mengetahui dan menyadari serta melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara  sedangkan PKn (n) adalah Pendidikan Kewarganegaraan, 

yaitu pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya 

diatur dalam Undang-Undang No. 2 th. 1949. Undang-undang ini berisi tentang 

diri kewarganegaraan, dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status 

sebagai warga negara Indonesia (Winataputra 1995). Undang-undang ini telah 

diperbarui dalam UU No. 62 th. 1958. Dalam perkembanganya, UU ini dianggap 

cukup diskriminatif, sehingga diperbarui lagi menjadi UU No. 12 th. 2006 tentang 

kewarganegaraan, yang telah diberlakukan mulai 1 Agustus 2006. UU ini telah 

disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna tanggal 11 Juli 2006.  

Menurut Harpen dan Jehani (2006) hal yang menarik dalam UU ini adalah 

terdapatnya peraturan yang memberi perlindungan pada kaum perempuan yang 

menikah dengan warga negara asing, dan nasib anak-anaknya. Perubahan ini 

dibangun setelah menimbang UUD hasil amandemen yang sarat dengan 
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kebebasan, dan penuh dengan perlindungan HAM, serta hasil konvensi 

internasional yang anti diskriminasi. UU No. 12 th. 2006 ini berangkat dari 

adanya keiinginan UU yang ideal yang harus memenuhi tiga unsur: Unsur 

Filosofi, Yuridis, Sosiologis. Dalam UU yang lama, ketiga unsur diatas kurang 

tampak, karena secara filosofis UU lama masih mengandung ketentuan-ketentuan 

yang tidak sejalan dengan Pancasila. Sebagai contohnya, adanya sifat 

diskriminatif karena kurang adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak.  

Sedangkan secara yuridis, pembentukan UU yang lama masih mengacu pada 

UUDS th 1950, dan secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dunia. 

Dengan demikian, sudah jelas bahwa KN berbeda dengan Kn karena KN 

merupakan program pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara yang 

baik, sedangkan Kn merupakan status formal warga negara yang diatur dalam UU 

No. 2 th 1949 tentang naturalisasi, yang kemudian diperbarui lagi dalam UU No. 

12 th 2006 (KTSP,  2006 ). 

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan sesama guru kelas IV 

lainnya terutama dalam pembelajaran PKn di SD Negeri I Banjar Negeri yang 

dilakukan pada kegiatan pembelajaran di sekolah diperoleh bahwa hasil belajar 

PKn siswa kelas IV diketahui sebagian besar siswa belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal. Nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

adalah 60. Adanya siswa yang belum mencapai ketuntasan berjumlah 15 siswa 

(rata-rata 60%), sedangkan siswa yang telah mencapai ketuntasan berjumlah 10 

siswa (rata-rata 40 %) dari 25 siswa kelas IV di SDN I Banjar Negeri Kecamatan 
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Natar, meskipun telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, namun hasilnya masih sangat rendah. 

Rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan karena: 

1. Minat siswa terhadap mata pelajaran PKn masih rendah.  

2. Guru cenderung menggunakan teknik pembelajaran yang bercorak teoritis dan 

hapalan sehingga membuat proses pembelajaran berlangsung kaku dan 

monoton. 

3. Guru masih cenderung menggunakan pembelajaran konvensional dimana 

proses pembelajaran berpusat pada guru. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 

merancang kegiatan belajar mengajar yang bisa membuat siswa aktif, kreatif, 

dalam suasana yang menyenangkan, bermakna bagi siswa, serta sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Maka dengan menggunakan alat peraga gambar dengan 

demikian dapat meningkatkan hasil belajar siswa berdasarkan kelebihan-kelebihan 

yang dimilikinya. Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu diadakan 

penelitian tentang  Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Alat Peraga Gambar 

Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan.  

 

1. 2 Identifikasi masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Guru tidak menggunakan alat peraga gambar dalam proses pembelajaran. 

2. Kompetensi minimal guru masih rendah 

3. Kegiatan belajar mengajar kurang menarik, berlangsung monoton dan 

membosankan, serta 
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4. Interaksi yang terjadi hanya satu arah karena guru yang dominan aktif, 

sementara siswa pasif. 

Hasil belajar PKn masih rendah, dilihat dari nilai yang didapat pada semester 

ganjil. Sistem evaluasi lebih menekankan pada hasil akhir dan belum kepada 

penilaian proses hasil belajar. 

 

1. 3 Pembatasan Masalah 

 

Agar penelitian tidak terlalu luas jangkauannya dan tidak menimbulkan 

pemahaman dalam penelitian ini akan dibatasi  pada peningkatan hasil belajar 

pada mata pelajaran PKn dengan menggunakan alat peraga gambar dikelas IV 

SDN I Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan.  

  

1.4 Rumusan Masalah 

 

Rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

“Apakah dengan menggunakan  alat peraga gambar hasil belajar siswa    

  kelas IV Banjar Negeri meningkat”? 

 

1. 5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan alat 

peraga gambar dapat: “Meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN I 

Banjar Negeri   Kecamatan Natar”.  

 

1. 6 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan manfaat bagi:    
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1. Siswa, dengan menggunakan  alat peraga gambar membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep PKn, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN I Banjar Negeri. 

2. Guru, yaitu dapat memperluas wawasan tentang  model  pembelajaran 

yang menyenangkan dalam penggunaan alat peraga gambar sehingga 

dapat mahir dalam pembelajaran. 

3. Sekolah, dapat memberi kontribusi yang lebih bermanfaat dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 


