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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu faktor penting yang akan menentukan masa 

depan bangsa, karena dari pendidikan akan mencetak generasi bangsa yang 

bermutu. Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan kualitas mutu 

pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dijelaskan 

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan yang bertujuan 

untuk membentuk sikap warga negara yang baik, yaitu menjadikan warga negara 

yang mengerti serta dasar akan hak dan kewajibannya. Menurut Peraturan 

Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajiban untuk menjadi warga negara  Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 (Winataputra, 2009: 

2.28).   

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Juni tahun 2012 terhadap MI Raden 

Patah Lebo Madiredo Pujon  Malang, khususnya siswa kelas IV pada pelajaran 



2 
 

PKn materi sistem pemerintahan provisi dengan Standar Kompetensi (SK):                  

2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi. Kompetensi 

Dasar (KD): 2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan 

kabupaten, kota dan provinsi selama 3 periode belum memenuhi KKM yang telah 

ditentukan oleh sekolah yaitu 65. Hal tersebut dapat dilihat selama 3 periode 

terakhir, pada tahun ajaran 2009-2010 nilai hasil ulangan harian siswa yang 

didapat masih di bawah KKM sebanyak 52%, pada tahun ajaran 2010-2011 siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 85%, sedangakan pada tahun 

ajaran 2011-2012 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 76%. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang materi 

sistem pemerintahan provinsi masih rendah. Hal tersebut dikarenakan dalam 

proses pembelajaran guru hanya menggunakan media cetak dan pembelajaran 

masih berpusat pada guru (teacher centered).  

Pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher centered) kurang 

bermakna bagi siswa, karena dalam proses pembelajarannya guru cenderung lebih 

aktif. Siswa hanya menerima konsep-konsep yang telah disampaikan oleh guru 

yang belum tentu dapat diingat oleh siswa, siswa tidak dapat mengkaitkan 

informasi baru dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

sebelumnya. Akibatnya hasil belajar pada materi sistem pemerintahan provinsi 

kurang optimal. 

Menurut Ausubel dalam (Azha:2012) menyatakan bahwa belajar bermakna 

merupakan suatu proses pembelajaran yang menghubungkan informasi baru 

dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai siswa yang sedang belajar. 

Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke 
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dalam struktur pengetahuan mereka, ini terjadi melalui belajar konsep, dan 

perubahan struktur konsep yang telah ada, yang akan mengakibatkan 

pertumbuhan dan perubahan struktur yang telah dimiliki siswa. Berdasarkan teori 

Ausubel, Novak mengemukakan gagasan peta konsep yang menyatakan hubungan 

antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menolong guru 

mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki para siswa agar belajar bermakna 

dapat berlangsung, untuk mengetahui penguasaan konsep-konsep pada siswa dan 

untuk menolong para siswa memepelajari cara belajar (Pradistawaty:2008). 

Selaras apa yang dikatakan Yamin (2008:144), seorang teoriwan bernama Novak 

(1985) menulis sebuah buku berjudul Learning how to learns, di dalamnya 

menjelaskan tentang suatu bentuk bantuan kepada siswa-siswa untuk 

mengembangkan pikirannya melalui belajar peta konsep (concept map).   

  Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan peta konsep 

yang telah dimodifikasi menjadi Smart Card. Media Smart Card diambil dari 

bahasa inggris yang artinya kartu pintar. Menurut kamus besar bahasa indonesia 

kartu adalah kertas berbentuk persegi panjang/persegi untuk berbagai keperluan 

(Poerwadarminta, 2003). Secara khusus Smart Card adalah kartu yang berbentuk 

persegi panjang/persegi yang didesain sedemikian rupa guna kepentingan 

pembelajaran. Kartu ini didesain sesuai dengan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan, yang berisikan ringkasan materi/konsep dari pokok bahasan materi 

itu sendiri yang antara kartu satu dengan kartu lain saling berkesinambungan. 

Kelebihan dari media smart card adalah dapat menunjukkan siswa pada bagian-

bagian informasi yang terpisah dan mampu mengelompokkan suatu konsep, 

sehingga dapat membiasakan siswa untuk fokus pada pokok bahasan dan 
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membuat informasi tersebut menjadi ingatan jangka panjang. Berdasarkan 

paparan di atas, peneliti mengambil judul “Penggunaan Media Smart Card 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Sistem Pemerintahan 

Provinsi pada Siswa Kelas IV MI Raden Patah Lebo Madiredo Pujon 

Malang”. 

B. Identifikasi/Fokus Masalah 

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn khususnya materi sistem pemerintahan provinsi 

yang masih rendah selama 3 periode dengan rata-rata sebesar 78%. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru diperoleh hasil belajar siswa yang rendah, 

dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor dari guru adalah: (1) dalam proses 

pembelajaran guru hanya menggunakan media cetak. (2) pembelajaran masih 

berpusat pada guru (teacher centered). Faktor dari siswa adalah kurang 

memahami materi sistem pemerintahan provinsi. Dengan demikian peneliti 

menggunaan media Smart Card yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn khususnya materi sistem pemerintahan provinsi. 

Penggunaan media Smart Card dalam pembelajaran memungkinkan siswa 

untuk fokus pada pokok bahasan, mengaktifkan keseluruhan otak, membantu 

menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang terpisah, memberi 

gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian, memungkinkan seseorang 

untuk mengelompokkan konsep, membiasakan seseorang untuk memusatkan 

perhatian pada pokok bahasan dan membuat informasi tersebut menjadi ingatan 

jangka panjang. Sehingga perhatian siswa bisa terfokus pada materi pembelajaran 
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yang sedang diajarkan yang secara tidak langsung akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan media smart card dalam meningkatkan 

hasil belajar PKn materi Sistem Pemerintahan Provinsi pada siswa kelas IV 

MI Raden Patah Lebo Madiredo Pujon Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar PKn materi Sistem Pemerintahan 

Provinsi pada siswa IV MI Raden Patah Lebo Madiredo Pujon Malang 

dengan menggunakan media smart card? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan media smart card dalam 

meningkatkan hasil belajar PKn materi sistem pemerintahan provinsi pada 

siswa kelas IV MI Raden Patah Lebo Madiredo Pujon Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar PKn materi Sistem Pemerintahan 

Provinsi pada siswa IV MI Raden Patah Lebo Madiredo Pujon Malang 

dengan menggunakan media smart card. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini. 

1. Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif media 

yang digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

khususnya mata pelajaran PKn. 

2. Manfaat bagi Sekolah 

Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan adanya inovasi 

dalam pembelajaran sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. 

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan dan menerapkan media pembelajaran. sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian yang 

sejenis. 

F. Batasan Istilah 

1. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang direncanakan 

untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, 

mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai warga negara, 

bersikap dan bertindak demokratis demi kepentingan kehidupan bangsa dan 

negara. 

2. Materi Sistem Pemerintahan Provinsi adalah materi yang membahas tentang 

lembaga-lembaga pemerintahan provinsi serta tugas-tugas dan wewenang 
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sesuai fungsinya, selain itu juga membahas tentang susunan pemerintahan 

provinsi. 

3. Media Smart Card adalah kartu berbentuk persegi panjang/persegi yang 

didesain sedemikian rupa guna kepentingan pembelajaran. Kartu ini 

merupakan modifikasi dari peta konsep yang didesain sesuai dengan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan, yang berisikan ringkasan 

materi/konsep dari pokok bahasan materi itu sendiri yang antara kartu satu 

dengan kartu lain saling berkesinambungan. 

4. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

yaitu dalam bentuk tes tulis. Kemampuan kognitif siswa dapat dilihat dari 

perubahan nilai pada setiap siklus. Kriteria perubahan tersebut meliputi 

kurang baik menjadi cukup, dari yang cukup menjadi baik, dari yang baik 

menjadi sangat baik. 


