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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Guru memegang peranan penting dalam upaya membentuk watak siswa 

sebagai generasi penerus bangsa. Pembelajaran merupakan kegiatan formal 

yang dilakukan di sekolah. Kegiatan belajar mengajar sebagai suatu interaksi 

antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan. 

 

Tujuan dari pembelajaran adalah menciptakan siswa yang cerdas spiritual, 

emosional, dan intelektual. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, 

diperlukan metode yang tepat. Salah satu indikator keberhasilan metode dapat 

dilihat pada hasil belajar siswa dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). KKM ditentukan guru menjelang awal tahun ajaran. KKM 

dihitung berdasarkan tingkat kesulitan materi dan perkiraan kemampuan 

siswa. Siswa dinyatakan tuntas belajar ketika hasil belajarnya mencapai KKM 

yang sudah ditentukan. KKM Pendidikan Kewarganegaraan SD N 3 Kota 

Karang adalah 65. 

 

PKn merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan watak 

siswa sebagai generasi muda. 
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Diharapkan siswa mampu memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan 

hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. 

 

Kenyataan di lapangan guru mengajar dengan metode konvensional yang 

monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. Hal ini mengabaikan 

proses pembinaan tatanan nilai dan sikap. Pelaksanaan pembelajaran masih 

menekankan pada tugas-tugas rutin dan hafalan semata. Siswa kurang 

dirangsang aktif dan kreatif, karena pembelajaran sepenuhnya berfokus 

kepada guru. 

 

Metode konvensional menghambat proses pencapaian sasaran belajar PKn. 

Diperlukan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Seorang guru harus 

memperhatikan kesiapan intelektual siswa serta pemilihan pendekatan 

pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran PKn 

membutuhkan metode yang menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi secara optimal. 

 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, perlu strategi pembelajaran yang 

mampu meningkatkan hasil belajar PKn. Salah satu pendekatan yang tepat 

adalah Contextual Teaching and Learning (CTL) atau disebut pendekatan 

kontekstual. Peneliti menggunakan pendekatan CTL dikarenakan pendekatan 

ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, sesuai dengan 

perkembangan usia anak pada masa sekolah dasar, mereka akan lebih cepat 

mengerti dengan contoh yang sebenarnya. 
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Untuk keperluan di atas, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan hasil pembelajaran adalah Classroom 

Action Research (CAR) atau dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian ini sifatnya sebagai penelitian tindakan perbaikan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru yang secara langsung terlibat 

mengalami dan melaksanakan pembelajaran. PTK ini berjudul Meningkatkan 

Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 Kota Karang Teluk Betung 

Barat Bandar Lampung. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan bahwa hasil belajar PKn rendah. Adapun permasalahannya 

adalah:“Apakah hasil belajar PKn dapat ditingkatkan menggunakan 

pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri 3 Kota Karang Teluk 

Betung Barat Bandar Lampung?” 

 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

  

 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memperbaiki proses pembelajaran PKn pada kompetensi dasar 

menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 
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2. Mengetahui peningkatan hasil belajar PKn menggunakan pendekatan 

kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri 3 Kota Karang Teluk Betung 

Barat Bandar Lampung 

. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

a. Memperoleh kemudahan dalam belajar PKn menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

b. Memperoleh peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKn. 

2. Guru  

a. Memperoleh kemampuan dalam menerapkan strategi pembelajaran 

yang bervariasi untuk meningkatkan pembelajaran PKn . 

b. Memperoleh motivasi untuk melakukan penelitian yang tentunya sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran. 

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 dalam pengembangan 

pendidikan. 

 

 
 


