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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha secara sadar untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan 

cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Berdasarkan 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal (1) Pendidikan didefinisikan sebagai usaha dasar yang 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

Menurut pendapat Muhibbin Syah, (2007:94) bahwa tanpa belajar 

sesungguhnya takkan pernah ada pendidikan. Sehingga menurut Ahmad 

belajar diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil yang menghasilkan suatu khas yaitu prestasi belajar yang baik. 

Pada dasarnya pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan siswa yang 

pintar akan tetapi harus memiliki ahlak dan kepribadian yang luhur, terlebih 
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siswa usia sekolah dasar (SD) merupakan pondasi untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Ada dua mata pelajaran yang berperan penting dalam meningkatkan 

pembentukan karakter dan penanaman moral yang baik yaitu Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penulis  menyadari selama 

ini rendahnya hasil belajar PKn siswa dikarenakan pembelajaran yang kurang 

menarik dan membosankan, sehingga  perlunya memperbaiki strategi 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai fasilitas untuk 

mengatasi masalah  tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan model 

pembelajaran efektif dengan model Pendekatan Sosial sebagai alternatif 

dalam upaya meningkatkan  hasil belajar siswa melalui penanaman nilai-nilai 

moral dan pendidikan berkarakter bangsa. 

Karena PKn adalah mata pelajaran yang menyangkut status formal warga 

negara  tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan tentang naturalisasi atau 

pemerolehan status sebagai warga negara. Pemahaman yang baik mengenai 

hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk 

mengembangkan hubungan yang harmonis, produktif, dan demokratis. 

Dengan kata lain PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang berkaitan 

langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan 

afektif. Selama ini hasil PKn rendah, hanya 60% yang sesuai dengan KKM.  

Dengan pandangan tersebut maka penulis mengangkat judul : 

“Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

menggunakan Model Pendekatan Sosial pada siswa kelas V B SDN 1 

Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) rendah. Adapun permasalahannya 

adalah “Apakah hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas V B 

di SDN 1 Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame dapat ditingkatkan 

menggunakan Model Pendekatan Sosial?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Memperbaiki proses pembelajaran PKn pada Kompetensi Dasar 

“Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat dan daerah” 

2. Peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) minimal    

80 % siswa mencapai nilai di atas KKM (65) menggunakan Model 

Pendekatan Sosial pada siswa kelas V B SDN 1 Gunung Sulah, Sukarame. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi : 

1. Siswa 

a. Memperoleh motivasi untuk lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Memperoleh peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKn. 
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2. Guru  

a. Memperoleh motivasi untuk menggunakan Model Pendekatan Sosial 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PKn pada materi 

Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat dan daerah.  

3. Sekolah  

a. Memiliki seorang guru yang profesional dalam mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena memperbaiki citra 

sekolah dan sebagai informasi baru untuk ditindaklanjuti. 

4. Peneliti 

a. Memotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas pada mata 

pelajaran lain yang diajarkan. 

b. Mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kualitas profesionalisme sebagai 

pendidik. 

 

 

 


