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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan upaya terencana, sistematis, terstruktur dan 

bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek potensi peserta didik. Guru 

sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan peserta didik sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah. Peran fungsional guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator yaitu 

seseorang yang membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Peran fungsional guru yang baik dan dapat dikatakan berhasil ketika guru 

tersebut dapat menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat tercapai ketika 

guru dapat memilih model, bahkan media pembelajaran yang tepat.  

 Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengembangkan karakter yang baik yang secara objektif baik bagi individu 

maupun masyarakat. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang 

dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat 

dari keputusannya. Yaumi (2014:114) mengatakan bahwa tanggung  jawab 

adalah suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan, menyelesaikan tugas-
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tugas dengan penuh kesadaran bahwa tugas yang diberikan oleh seseorang 

harus dipenuhi dan siap menerima konsekuensi ketika mengalami kegagalan.  

        Pada hakekatnya pendidikan yaitu untuk memungkinkan peserta didik 

mengembangkan potensi kecerdasan dan bakatnya agar lebih baik lagi. 

Pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari prestasi belajar peserta didik, 

karena prestasi belajar juga merupakan cerminan dari proses pendidikan dan 

ditentukan oleh keberhasilan pada saat proses kegiatan belajar mengajar, yaitu 

keberhasilan peserta didik dalam menumbuhkan prestasi belajar yang ingin 

dicapai. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 

menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap  

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik akan menghasilkan prestasi 

belajar.  

  Berhasil atau tidaknya peserta didik dalam belajar sebagian besar 

terletak pada usaha dan kegiatan yang dilakukannya, ketika peserta didik 

berusaha semaksimal mungkin dengan cara belajar yang baik sesuai 

kemampuannya maka akan mendapat hasil belajar (prestasi) yang baik pula. 

Sebaliknya, jika belajar secara tidak bersungguh-sungguh maka hasilnya pun 

tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Prestasi belajar bergantung pada 

cara-cara belajar yang di pergunakan. Keterlibataan guru dalam pembelajaran 

memberi pengaruh yang besar terhadap proses dan belajar peserta didik.  
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 SD Negeri 1 Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 

merupakan suatu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem kurikulum 

2013 sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di dalam lingkungan sekolah. 

Peneliti telah melaksanakan observasi dan wawancara dengan guru kelas V 

mengenai pembelajaran di kelas. Hasil wawancara dengan guru kelas V 

terdapat beberapa permasalahan yaitu, proses pembelajaran yang dilakukan 

guru masih cenderung berkonsentrasi pada metode yang kurang inovatif 

dalam penyampaian materi, hal ini dibuktikan dengan guru belum 

menggunakan media atau alat peraga pada saat pembelajaran.  

     Masalah lain juga terdapat pada sikap tanggung jawab peserta didik, 

dimana peserta didik ketika diberi tugas oleh guru kurang bisa bertanggung 

jawab akan tugasnya dan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, contohnya 

pada saat peserta didik diberi tugas oleh guru untuk melakukan kegiatan 

berdiskusi pada saat berkelompok peserta didik  lebih memilih untuk bermain 

dengan teman yang lain dari pada mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

Peserta didik dengan mudahnya hanya mengandalkan teman satu 

kelompoknya untuk mengerjakan tugas.  

    Peserta didik hanya mencontek dan menyalin hasil pekerjaan peserta 

didik lainnya. Pada saat diskusi, beberapa peserta didik cenderung pasif dan 

tidak mengikuti proses diskusi. Pembelajaran yang terpusat pada guru 
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membuat peserta didik hanya mengikuti alur pembelajaran yang diberikan 

guru. Pada saat belajar kelompokpun peserta didik kurang terjalin 

kekompakan dengan teman sekompoknya. Peserta didik lebih suka memilih 

teman pada saat berkelompok. Sama halnya ketika jadwal piket peserta didik 

kurang memperhatikan dan sering melalaikan jadwal piket yang sudah di 

sepakati bersama. Peserta didik lebih mementingkan memakan jajannya dari 

pada melaksanakan tugas piket sehingga guru sering melaksanakan piket pada 

saat sebelum pembelajaran dimulai. 

  Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti menemukan 

permasalahan tersebut yaitu permasalahan rendahnya sikap tanggung jawab 

peserta didik. Rendahnya sikap tanggung jawab peserta didik tidak hanya 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V melainkan juga 

berdasarkan hasil observasi. Hasil observasi membuktikan bahwa peserta 

didik memang memiliki sikap tanggung jawab yang rendah.  Pada saat 

melakukan observasi peserta didik terlihat kurang bertanggung jawab pada 

saat diberi tugas oleh guru. Peserta didik hanya mengandalkan temannya 

untuk mengerjakan tugas dari guru sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di kelas V SD Negeri 1 Cihonje.  

Pada saat melakukan observasi peneliti melihat kurangnya sikap tanggung 

jawab peserta didik pada saat diberi tugas untuk melakukan kegiatan 

berdiskusi dengan kelompok peserta didik cenderung pasif dan bermain 
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sendiri. Pada saat belajar kelompokpun peserta didik kurang terjalin 

kekompakan dengan teman sekompoknya. Peserta didik juga tidak mau 

dibagi kelompok oleh guru, karena peserta didik lebih suka memilih-milih 

teman untuk berkelompok. Peneliti melihat peserta didik hanya mencontek 

dan menyalin hasil pekerjaan peserta didik lainnya. Peneliti juga melihat 

ketika jadwal piket peserta didik kurang memperhatikan dan sering 

melalaikan jadwal piket yang sudah di sepakati bersama. Peserta didik lebih 

mementingkan bermain dan sibuk dengan memakan  jajannya dari pada 

melaksanakan tugas piket sehingga guru sering melaksanakan piket pada saat 

sebelum pembelajaran dimulai. 

Tabel 1.1 Nilai Tengah Semester Siswa Kelas V SD Negeri 1 Cihonje. 

Mata 

Pelajaran 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

KKM 

(Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal) 

Tuntas KKM TidakTuntas 

KKM 

Angka Presentase Angka Presetase 

PPKn 26 

 

70 9 34,61% 18 69,34% 

Bahasa 

Indonesia 

26 70 10 38,46 % 17 65,39% 

IPS 26 

 

70 14 53,84% 13 50% 

 

      Berdasarkan tabel 1.1 dari 26 peserta didik yang mengikuti ulangan tengah 

semester, Hasil ketuntasan yang diperoleh mata pelajaran PPKn 34,61% , mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 38,46 % , dan mata pelajaran IPS 53,84% . Hal ini 

menunjukan bahwa nilai ulangan akhir semester kelas V SD Negeri 1 Cihonje 

masih banyak yang belum mencapai ketuntasan dan indeks keberhasilan yang 
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telah ditetapkan oleh sekolah. Hal ini membuktikan bahwa prestasi belajar 

peserta didik tergolong rendah. 

 Alternatif pemecahan masalah yang peneliti pilih yaitu dengan 

menerapkan  model pembelajaran problem based learning. Pemilihan model 

problem based learning karena melalui PBL peserta didik akan bisa 

bertanggung jawab dan dapat meningkatkan prestasi belajar karena peserta 

didik nantinya akan dihadapkan dengan masalah-masalah dunia nyata 

pengalaman real peserta didik. PBL ditandai oleh peserta didik yang bekerja 

bersama dengan peserta didik lain, bisa juga dilakukan dengan cara berpasang-

pasangan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Model pembelajaran PBL 

diharapkan dapat meningkatkan sikap tanggung jawab dan meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Proses pembelajaran akan didukung dengan 

menggunakan media  flashcard agar peserta didik lebih tertarik. 

B. Rumusan Masalah 

       Melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa 

rumusan masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana meningkatkan sikap tanggung jawab peserta melalui model 

problem based learning berbantu media  flashcard di kelas V SD N 1 

Cihonje ? 

2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui model 

problem based learning berbantu media flashcard di kelas V SD N 1 

Cihonje? 
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C. Tujuan Penelitian 

             Melihat rumusan masalah penelitian yang dikemukakan , maka terdapat 

beberapa   tujuan penelitian, diantaranya: 

1. Untuk meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik melalui model 

problem based learning berbantu media  flashcard di kelas V SD N 1 

Cihonje ? 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui model problem 

based learning berbantu  media  flashcard di kelas V SD N 1 Cihonje ? 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menabah wawasan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Sebagai wawasan baru dalam proses meningkatkan sikap tanggung 

jawab peserta didik. 

2) Dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran tematik. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat menjadikan  pengetahuan dan pengalaman bagi guru dalam 

penelitian tindakan kelas untuk perbaikan selanjutnya agar lebih 

baik. 
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2) Dapat meningkatkan keprofesionalitasan guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat memberikan peningkatan dalam rangka meningkatkan 

prestasi dan mutu sekolah. 

2) Dapat memotivasi sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dan kualitas layanan pendidikan untuk 

para guru sebagai upaya perbaikan dalam pembelajaran.  

d.   Bagi peneliti  

1) Dapat meningkatkan atau menambah wawasan bagi peneliti untuk 

persiapan menjadi calon pendidik dimasa yang akan datang. 

2) Dapat meningkatkan kualitas pendidikan lewat pengalaman 

langsung sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

Upaya Meningkatkan Sikap ..., Aprilia Eka Puspita, FKIP UMP, 2019 




