
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

zaman, perubahan lokal, nasional dan global, maka perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana terarah dan berkesinambungan. 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia. 

Oleh karena itu, untuk menuju kearah pendewasaan manusia perlu adanya 

bimbingan yang optimal. Optimalisasi pendewasaan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. 

Proses pengelolaan ini adalah menjadi tanggung jawab guru yang 

benar-benar harus disadarinya dengan penuh kesungguhan dan kesanggupan 

untuk selalu memberikan jalan terbaik kepada peserta didik agar bisa tiba 

ditujuan yang diharapkan. Peserta didik hanyalah subyek atau pelaku belajar, 

sehingga sangat tidak mungkin mampu melakukan apapun tanpa ada yang 

membimbing dan mengarahkan pada perbuatan belajar yang dikehendaki. Ini 

menunjukan betapa sangat dibutuhkannya peran serta guru bagi proses belajar 

dan hasil belajar peserta didik di saat mempelajari mata pelajaran ini. 

Dalam arti yang terbatas, pendidikan merupakan salah satu proses 

interaksi belajar mengajar dalam bentuk formal yang dikenal sebagai 
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pengajaran (instructional). Dalam konteks ini guru berperan, bertugas dan 

bertanggung jawab serta sebagai penilai. Syamsudin Abin (2004:56) 

menyatakan bahwa guru sebagai penilai (evaluator) yang harus 

menyimpulkan, menganalisis, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan 

pertimbangan (judgement) atas tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut, 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan 

prosesnya maupun produk kelulusannya. 

Guru sebagai tenaga profesional tidak hanya dituntut menguasai materi 

pembelajaran, mampu menyajikan materi secara tepat, tetapi juga mampu 

menilai kinerjanya sendiri. Kemampuan tersebut akan terlihat bagi guru yang 

menyadari bahwa dalam pembelajaran masih banyak kekurangan dan 

kelemahan. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka guru perlu 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Selama ini prestasi yang dicapai oleh peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dirasakan kurang sehingga perlu inisiatif untuk 

meningkatkan prestasi pembelajaran. Seperti pada temuan di lapangan tempat 

peneliti mengajar, menunjukan adanya kesenjangan antara kondisi yang ada 

dengan kondisi yang di harapkan. Pada studi pendahuluan bidang studi 

Pendidikan Kewarganegaraan materi “Sistem Pemerintahan Desa/ Kelurahan”, 

menunjukan daya kritis peserta didik rendah dalam memahami materi. Dari 

peserta didik kelas IV yang berjumlah 16 anak, hanya empat anak (25%) yang 

mencapai kategori tuntas, artinya sebagian besar peserta didik belum 

mencapai tingkat penguasaan materi 75% ke atas. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti meminta bantuan teman 

sejawat dan supervisor untuk membantu mengidentifikasi masalah dalam 

proses pembelajaran. Dari hasil diskusi terungkap beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Peserta didik kurang kritis dalam memahami materi pelajaran yang 

berhubungan dengan pengaruh globalisasi; 

2. Peserta didik kurang menguasi materi mengenai pengaruh globalisasi yang 

ada dilingkungannya; 

3. Keaktifan peserta didik dalam belajar rendah; 

4. Model pembelajaran yang diambil tidak tepat; 

5. Guru tidak mampu mengembangkan model dialog yang efektif, aktif dan 

kreatif; 

6. Guru tidak melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran dan 

penemuan informasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Melalui refleksi diri, kaji literatur dan diskusi dengan supervisor dapat 

diketahui bahwa kemungkinan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah di 

atas adalah : 

1. Guru tidak melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran dan penemuan informasi; 

2. Guru tidak mampu mengembangkan model dialog yang efektif, aktif dan 

kreatif sehingga partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

kurang; 
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3. Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru tidak sesuai dengan 

karakteristik peserta didik sekolah dasar; 

4. Penggunaan alat peraga pembelajaran yang kurang bervariasi; 

5. Guru tidak melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran dan 

penemuan informasi; 

6. Guru kurang memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. 

Adapun prioritas masalah dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan 

metode diskusi pada pembelajaran PKn materi memberikan contoh 

sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannnya. 

b. Upaya perbaikan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar peserta didik secara maksimal sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. 

Dengan pertimbangan faktor penyebab di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya untuk menjadi fokus perbaikan pembelajaran PKn materi “Sistem 

Pemerintahan Desa/ Kelurahan” di kelas IV SDN Adimulya 06 Kecamatan 

Wanareja Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik sehingga tingkat ketuntasan 

belajar peserta didik dapat tercapai, memperbaiki proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pemberian tugas dan memberikan pengalaman nyata 

kepada peserta didik tentang konsep pembelajaran yang diterimanya sehingga 
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proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta tercapainya 

tujuan pelaksanaan proses pembelajaran. 

Jika masalah ini dibiarkan berlanjut, jelas akan berdampak buruk bagi 

proses dan prestasi belajar. Dengan adanya kenyataan tersebut, peneliti 

mencoba melakukan upaya perbaikan pembelajaran melalui penelitian 

tindakan kelas (PTK) dan pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan desa/ 

kelurahan dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Alasan peneliti 

menggunakan metode diskusi kelompok karena metode diskusi kelompok 

lebih menitik beratkan pada interaksi antar individu dengan individu atau 

individu dengan guru, sehingga melatih peserta didik untuk mengeluarkan 

hasil pemikirannya serta membantu peserta didik menyamakan persepsi 

mengenai konsep yang sedang dipelajari. 

 

B. Perumusan Masalah 

Melalui refleksi diri dan diskusi dengan teman sejawat, dapat 

dirumuskan perumusan masalahnya, yaitu apakah penggunaan metode diskusi 

kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas IV SD 

Negeri Adimulya 06 Kecamatan Wanareja dalam pembelajaran PKn materi 

sistem pemerintahan desa/ kelurahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas yang dilakukan adalah : untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn peserta didik dan peningkatan hasil belajar 

Peningkatan Prestasi Belajar..., Marikin, FKIP UMP 2011



 

peserta didik kelas IV SD N 06 Kecamatan Wanareja dalam pembelajaran 

PKn kompetensi dasar memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pada peserta 

didik, guru dan sekolah sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik 

a. Dapat menumbuhkan sifat kritis pada peserta didik; 

b. Dapat mendorong minat pada peserta didik dalam belajar; 

c. Dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

2. Bagi guru 

Membantu guru memperbaiki kinerjanya, berkembang secara 

profesional dan dapat meningkatkan rasa percaya diri serta aktif 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan secara inovatif. 

3. Bagi sekolah 

a. Membantu sekolah untuk mengembangkan prestasi akademiknya 

dan meningkatkan mutu lulusan terutama mata pelajaran mata 

pelajaran PKn; 

b. Sekolah dapat memberikan perhatian agar penyelenggaraan 

pembelajaran PKn lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran PKn seoptimal mungkin; 
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c. Sekolah dapat berkembang karena adanya peningkatan 

kemampuan profesional guru dan kemampuan peserta didik, yang 

mana hal ini akan membawa citra positif bagi sekolah yang 

bersangkutan. 
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