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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran PKn mengkaji berbagai fakta, peristiwa dan setiap 

pembelajarannya sangat komplek. Mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai yang baik untuk membentuk 

karakter  sikap yang baik pula, sehingga dapat berguna untuk perkembangan 

anak dimasa yang akan datang. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya 

sebagai mata pelajaran saja, namun di dalamnya terdapat pendidikan moral, 

demokrasi, sosial dan budaya.Hal yang paling menonjol pada mata pelajaran 

Pkn yakni mempelajari nilai moral. 

Mata pelajaran PKn diangap sebagai mata pelajaran yang sulit oleh 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung, karena sebagian besar materi 

PKn bersifat hafalan.Selain itu, materi yang terlalu banyak dan sangat 

komplek membuat siswa kurang tertarik mengikuti pelajaran. Bagi siswa usia 

Sekolah Dasar, hafalan merupakan sesuatu yang sulit dan dapat menimbulkan 

kemalasan bagi anak, sehingga tidak mau belajar. Metode yang digunakan 

guru dalam pembelajaran pun menggunakan metode ceramah, sehingga siswa 

menjadi kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Guru jarang 

menggunkan model pembelajaran yang menimbulkan aktif belajar. Hal ini 

dapat menimbulkan prestasi belajar siswa rendah dan membuat siswa jenuh 

untuk mengikuti pelajaran. 
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Dari hasil wawancara pada tanggal 9 Desember 2014 dengan bapak 

Wasis Yuliono selaku guru kelas IV dalam mata pelajaran PKn khususnya 

materi globalisasi, beliau menyatakan bahwa siswa kurang berpartisipasi 

dalam mengikuti pelajaran di kelas. Rendahnya partisipasi siswa antara lain 

siswa bermain sendiri dengan teman sebangkunya. Pada saat guru 

menjelaskan materi, siswa kurang aktif dalam bertanya,  siswa kurang aktif 

dalam menyampaikan pendapatnya pada saat berdiskusi atau kerja kelompok, 

dan siswa malas untuk mencatat materi saat proses pembelajaran. Siswa lebih 

cenderung kurang tertaik dan kurang aktif dalam  mengikuti pelajaran, karena 

guru hanya mengembangkan aspek  kognitif saja dan kurang 

mengembangkan aspek afektif dan psikomotor, sehingga  kegiatan 

pembelajaran menjadi pasif.  

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data nilai UTS kelas IV pada 

mata pelajaran PKn pada tahun ajaran 2014/2015 dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 71, diperoleh hasil dari 29 siswa, terdapat 15 siswa dengan 

pesentase 51,7 % tuntas dan 14 siswa dengan persentase 48,3 % belum tuntas. 

Hal ini menyatakan bahwa hasil UTS PKn 14 siswa masih di bawah KKM,  

Rendahnya KKM disebabkan kurangnya model dan media pembelajaran yang  

dapat menggali pengetahuan dan pemahaman siswa dalam memahami materi 

pelajaran, sehingga dibutuhkan suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa aktif belajar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, peneliti memberikan jalan 

alternatif yaitu menggunakan metode Mind Mapping. Mind Mapping 
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merupakan strategi pembelajaran yang mengupayakan seorang peserta didik 

mampu menggali ide-idekreatif dan aktif dalam berpartisipasi, sehingga 

pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lebih hidup, variatif, dan 

membiasakan siswa memecahkan permasalahan dengan cara memaksimalkan 

daya pikir dan kreatifitas. Mind Mapping diharapkan dapat membantu guru 

melakukan pembelajaran yang relatif mudah dipahami oleh siswa, maka 

pembelajaran dapat berlangsung dalam situasi yang menyenangkan. 

Berdasarkan uraian di atas, metode Mind Mapping diharapkan dapat 

diterapkan dan digunakan oleh guru untuk memecahkan masalah yang ada di 

kelas. Peneliti mengadakan Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Partisipasi Dan Prestasi Belajar PKn Pada Materi Pengaruh 

Globalisasi Di Lingkungannya Melalui Metode Pembelajaran Mind Mapping 

Kelas IVSD Negeri 2 Karangkedawung”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah metode Mind Mapping dapat meningkatkan partisipasi belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung? 

2. Apakah metode Mind Mapping dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Meningkatkan partisipasi siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangkedawung 

melalui metode Mind Mapping.  

2. Meningkatkan prestasi belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangkedawung melalui motode Mind Mapping. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapatmeningkatkan partisipasi dan prestasi belajar PKn siswa 

dengan menggunakan metode Mind Mapping pada materi pelajaran PKn. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Siswa dapat memperoleh pembelajaran PKn yang lebih menarik 

sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar melalui 

metode Mind Mapping. 

b) Bagi Guru 

Sebagai alat untuk menunjang proses pembelajaran dengan 

metode Mind Mapping dapat menciptakan situasi kelas yang lebih 

efektif dan menyenangkan. 
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c) Bagi Sekolah 

Dapat memberikan masukkan bagi sekolah untuk meningkatkan 

prestasi belajar melalui metode Mind Mapping.  
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