
 

 

 

 

 

           BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh 

karena itu, pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien (berdaya 

guna dan berhasil guna) akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan 

bangsa yang berdasarkan pada penciptaan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Ihsan, 2008: 3-4). 

 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20. Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya.  

 

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 

22 tahun 2006, tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kelulusan (SKL) 

merumuskan bahwa pendidikan Nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis.  

Untuk membentuk manusia seutuhnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat 

berperan didalamnya. PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 



berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (KTSP, 2006: 2). Fajar 

(2009: 143) menyatakan mata pelajaran PKn memiliki ciri khas, yaitu pengetahuan, 

keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi 

siswa untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi 

warga negara yang baik.  

 

Adapun tujuan PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam 

kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 

demokrasi (Winataputra, dkk., 2010: 1.21). Berdasarkan tujuan PKn selayaknya 

pembelajaran PKn dapat  membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan 

intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan 

efektivitas dalam berpartisipasi. Selain itu untuk menunjang tercapainya tujuan PKn guru 

harus menciptakan iklim pembelajaran dan suasana kelas yang kondusif, agar siswa 

nyaman dan mudah menerima materi yang disampaikan. Suasana pembelajaran yang 

kondusif juga didukung oleh peran serta guru dalam ketepatannya memilih dan 

menggunakan model, metode dan media dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru di kelas IV SDN 08 Metro Selatan 

pada pembelajaran PKn, kondisi pembelajaran menggunakan pendekatan yang 

menekankan pada metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurang mampu 

merangsang siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran, guru 

hanya menggunakan metode ceramah yang apabila terlalu lama membuat pembelajaran 

menjadi membosankan. Guru belum menggunakan model induktif dalam pembelajaran, 

kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, serta 

rendahnya partisipasi siswa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, 

proses pembelajaran lebih kepada pola pembelajaran guru-sentris (teacher centered). 



Guru ceramah siswa tidak mendengarkan, guru memberi tugas siswa tidak mengerjakan, 

siswa kurang aktif dan kurang berani dalam mengungkapkan pendapatnya dan 

mengajukan pertanyaan. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran menjadi monoton, 

sehingga siswa merasa jenuh dan tidak berkembangnya potensi dan kreatifitas siswa. 

 

 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimun 

(KKM) hanya 12 siswa atau 40% dari jumlah keseluruhan ada 30 siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn di kelas IV SDN 08 

Metro Selatan belum berhasil karena hanya 40% siswa yang telah mencapai KKM dan 

nilai rata-rata siswa yaitu 58,33 dengan nilai terendah 50, dan nilai tertinggi 80.  

Sedangkan KKM yang ditentukan adalah 65 (data nilai ulangan harian tahun ajaran 

2011/2012). Hal ini diduga karena kurangnya motivasi, minat dan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran. Sehingga hasil belajar yang diperoleh sangat rendah. Iklim seperti 

ini semakin jauh dari peran Pendidikan Kewarganegaraan yang ingin mengembangkan 

siswa untuk menjadi warganegara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan 

keterampilan intelektual yang memadai untuk berpartisipasi dengan penuh tanggung 

jawab dalam kehidupan demokrasi. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukannya suatu model pembelajaran yang 

mampu membangkitkan semangat siswa agar lebih aktif, tidak malu untuk bertanya, 

memberikan pendapat, berminat, kreatif dan mendorong pengembangan potensi yang 

dimilikinya, serta mengkonstruksi ilmu pengetahuan dari apa yang telah dipelajarinya.  

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tersebut adalah model 

induktif. Model pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat 

langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis (Mahuri, http://mahurianaslablogspot.com).  

http://mahurianaslablogspot.com/


 

Peaget (dalam Syarifudin & Nur’aini, 2006: 83) mengemukakan tingkat perkembangan 

intelektual siswa Sekolah Dasar (SD) masih pada tahap operasi konkret. Dalam proses 

pembelajaran, untuk memahami suatu konsep, siswa SD perlu diperkenalkan pada 

contoh-contoh yang bersifat nyata. Berdasarkan contoh-contoh tersebut siswa dibimbing 

untuk menyusun suatu kesimpulan. Cara pembelajaran yang demikian merupakan wujud 

pembelajaran berkarakteristik induktif  (Ruminiati, 2007: 4.6). Menurut Faiq 

(http://penelitiantindakankelas.blogspot.com) model pembelajaran induktif sangat efektif 

untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar.  

 

Model pembelajaran induktif bertujuan untuk memudahkan cara belajar siswa usia SD, 

oleh karena itu memerlukan beberapa contoh dan media yang akan semakin mendukung 

terjadinya proses pembelajaran. Sehingga untuk memahami suatu konsep dapat diberikan 

melalui contoh-contoh yang berupa gambar, cerita, video, atau apa saja, yang pada 

prinsipnya dapat dipahami dengan baik oleh siswa (Ruminiati, 2007: 4.4). Oleh karena 

itu, peneliti memilih media gambar untuk memudahkan cara belajar siswa dalam 

pembelajaran model induktif. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian tentang peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran induktif dengan 

media gambar pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN 08 Metro Selatan tahun pelajaran 

2011/2012, sehingga diharapkan melalui model pembelajaran induktif dengan media 

gambar ini, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 08 Metro Selatan meningkat. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi permasalahan yang ada, 

yaitu sebagai berikut: 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/


1. Guru belum menggunakan model pembelajaran induktif pada proses pembelajaran. 

2. Dalam proses pembelajaran guru kurang optimal memanfaatkan media pembelajaran. 

3. Siswa kurang berpartisipasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). 

5. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

6. Siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

7. Siswa kurang aktif dan kurang berani dalam mengungkapkan pendapatnya dan 

mengajukan pertanyaan. 

 
 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini perlu dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti serta pemecahan masalahnya, adapun permasalahan 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran induktif dengan media gambar dalam 

pembelajaran  PKn dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 08 

Metro Selatan Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran induktif dengan media gambar dalam 

pembelajaran  PKn dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 08 Metro 

Selatan Tahun Pelajaran 2011/2012? 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 08 Metro Selatan Tahun 

Pelajaran 2011/2012 melalui penerapan model pembelajaran induktif dengan media 

gambar dalam pembelajaran PKn. 



2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 08 Metro Selatan Tahun Pelajaran 

2011/2012 melalui penerapan model pembelajaran induktif dengan media gambar 

dalam pembelajaran PKn. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 
 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

melalui penerapan model pembelajaran induktif dengan media gambar pada siswa 

kelas IV SDN 08 Metro Selatan. 

 

2. Bagi Guru 

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru di Sekolah Dasar mengenai 

penggunaan model pembelajaran induktif dengan media gambar dalam pembelajaran 

PKn sehingga dapat meningkatkan atau mengembangkan profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran di kelas. 

 

3. Bagi Sekolah 

Merupakan kontribusi bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

di sekolah, melalui penerapan model pembelajaran induktif dengan media gambar 

sebagai inovasi model pembelajaran dalam pembelajaran PKn. 

 

4. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan model 

pembelajaran induktif dengan media gambar pada pembelajaran PKn. 

 


