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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu upaya menuju peradaban manusia yang 

lebih baik. Adanya pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia 

di bidang pengetahuan dan teknologi. Hamalik (2008: 3) mengatakan bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta 

didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan 

sekitar. Pengertian pendidikan disebutkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah: 

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

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.” 

 

Tujuan tersebut menekankan bahwa peserta didik bukan hanya 

memiliki hak untuk memperoleh pendidikan saja. Peserta didik juga 

diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik secara 

intelektual, keterampilan yang dimiliki dan akhlak yang mulia. 

Keseimbangan antara ketiga aspek tersebut dapat bermanfaat bagi peserta 

didik, masyarakat maupun bangsa dan negara untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 
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Sekolah sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran 

kepribadian peserta didik. Sekolah Dasar (SD) sebagai lembaga pendidikan 

formal untuk mempersiapkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan 

berikutnya. Pemerintah melalui Kurikulum 2013 (kurtilas) menggencarkan 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan 

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan. Mulyasa (2015: 6-7) menyatakan bahwa kurikulum 2013 

lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang 

akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Hal ini yang melatar belakangi 

adanya gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Gerakan PPK menurut Yetri (2017) merupakan dimensi terdalam atau 

inti tujuan pendidikan nasional. Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, 

memperdalam, memperluas, dan menyelaraskan berbagai program dan 

kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. 

Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) 

mengeluarkan 18 karakter yang harus diajarkan dalam pembelajaran. Mulai 

dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Salah satu penguatan karakter yang 

harus diajarkan pada jenjang  SD adalah sikap kedisiplinan, khususnya 

disiplin dalam belajar. 
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Disiplin dalam belajar merupakan aktivitas belajar yang dilakukan  

dengan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Faktor disiplin dalam belajar dapat pula dipengaruhi oleh kebiasaan peserta 

didik yang diajar oleh guru. Dalam proses belajar harus mampu menumbuh 

kembangkan sikap kedisiplinan belajar peserta didik. 

Sikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran sangat penting karena 

disiplin merupakan sikap pribadi yang sangat diperlukan oleh setiap 

seseorang. Peserta didik cenderung memiliki cara belajar lebih baik, juga 

merupakan suatu proses ke arah pembentukan karakter yang lebih  baik. 

Ketika peserta didik belajar dan menaati peraturan dalam sekolah maka 

mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan 

kemampuan memfokuskan dan merefleksikan. Belajar atas kemauan sendiri 

yang juga patuh dan taat terhadap aturan akan memberi kesempatan untuk 

bertanggung jawab secara pribadi terhadap belajarnya. Peserta didik yang 

mempunyai kedisiplinan dalam belajar maka akan mampu menganalisis 

permasalahan dan memecahkannya baik secara sendiri maupun kerjasama 

dengan kelompok. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas V SD Negeri 1 

Kalitinggar pada tanggal 4 Maret 2019 diperoleh data dari guru dalam 

menjelaskan materi pelajaran masih menemukan peserta didik yang bermain 

sendiri ketika ditinggal oleh guru banyak peserta didik yang ramai dan 

mengganggu temannya. Pada saat berkelompok peserta didik hanya bermain-

main saja karena mengandalkan teman kelompoknya. Pada kesempatan lain 
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ketika guru memberikan tugas, ada peserta didik yang serius mengerjakan, 

ada juga peserta didik yang malah bersenda gurau dengan temannya, selain 

itu ada juga peserta didik yang mencontek hasil pekerjaan temannya. Hal ini 

menunjukkan kurangnya sikap disiplin peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Guru kelas V menyatakan bahwa peserta didik selalu ramai 

jika diterangkan materi pelajaran, ada peserta didik yang serius mengerjakan, 

ada juga peserta didik yang malah bersenda gurau dengan temannya. Peserta 

didik juga kurang mampu dalam menyimpulkan materi yang telah dijelaskan. 

Hal ini diperkuat dengan data hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) 

gasal pada tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa prestasi belajar 

peserta didik masih rendah. Dari 20 peserta didik hanya 9 yang nilainya 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Nilai rata-rata ujian semester 

yang diperoleh peserta didik sebesar 60 dari KKM yang harus tercapai 65. 

Table 1.1 Ketuntasan Belajar Peserta Didik 

Mata Pelajaran 
Jumlah Siswa 

Tuntas Tidak Tuntas 

Bahasa Indonesia 9 11 

IPA 9 11 

 

Permasalahan kedisiplinan merupakan suatu hal yang harus segera 

diselesaikan karena dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Oleh karena 

itu, perlu sebuah upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Guru berkolaborasi dengan peneliti untuk menemukan solusi terbaik, 

diantaranya dengan menerapkan kedisiplinan guna prestasi belajar peserta 

didik meningkat. Guru dan peneliti sepakat menggunakan model 
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pembelajaran Advance Organizer sebagai solusi yang tepat dari permasalahan 

tersebut. 

Advance Organizer dipilih karena model pembelajaran ini 

menekankan peserta didik untuk menemukan materi pembelajaran yang akan 

diajarkannya dengan mengaitkan pengalaman yang dilaluinya. Maryani, dkk 

(2016) menyatakan bahwa model pembelajaran Advance Organizer adalah 

model pengetahuan yang telah ada bersumber dari pengalaman peserta didik 

yang dikaitkan dengan pengetahuan baru sehingga model pembelajaran ini 

diharapkan mampu memperkuat struktur kognitif peserta didik sehingga 

menambah daya ingat terhadap informasi yang bersifat baru. 

Penggunaan model pembelajaran Advance Organezer dapat menjadi 

pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi aktif karena terpancing 

untuk berpikir secara luas tentang pengalaman yang dilaluinya. Hal ini 

diperkuat oleh pernyatan Tasiwan (2014) yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran Advance Organezer memberikan kemudahan bagi peserta didik 

dengan memanfaatkan pengetahuan peserta didik dengan memanfaatkan 

pengetahuan peserta didik terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar 

akan lebih aktif karena materi yang disajikan dikaitkan dengan pengetahuan 

peserta didik.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka guru dan peneliti sepakat 

untuk melakukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guna 

meningkatkan sikap kedisiplinan dan prestasi belajar dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Sikap Kedisiplinan dan Prestasi Belajar Menggunakan Model 
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Pembelajaran Advance Organizer Pada Tema 9 Kelas V di SD Negeri 1 

Kalitinggar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

rumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat 

meningkatkan sikap kedisiplinan pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalitinggar? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat 

meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalitinggar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai 

yaitu: 

1. Mengetahui peningkatan sikap kedisiplinan setelah diterapkan model 

pembelajaran Advance Organizer pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalitinggar? 

2. Mengetahui peningkatan prestasi belajar melalui model pembelajaran 

Advance Organizer pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kalitinggar? 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman sekaligus pengetahuan dalam 

meningkatkan sikap kedisiplinan dan prestasi belajar melalui model 

pembelajaran Advance Organizer. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan 

sikap kedisiplinan dan prestasi belajar melalui model pembelajaran 

Advance Organizer. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan 

model pembelajaran Advance Organizer sebagai upaya meningkatkan 

sikap kedisiplinan dan prestasi belajar. Hasil perbaikan pembelajaran 

dapat menambah pengetahuan yang sangat berharga dalam pelaksanaan 

tugas pendidikan sebagai calon guru SD nantinya. 
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E. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka batasan 

penelitian tindakan kelas ini pada meningkatkan sikap kedisiplinan dan 

prestasi belajar menggunakan model pembelajaran Advance Organizer pada 

tema 9. 
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