
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar menghadapi banyak kendala 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah baik 

yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun yang 

berhubungan dengan prestasi yang ingin dicapai oleh siswa. Upaya 

meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran merupakan 

tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang berkecimpung dalam 

dunia Keguruan dan Kependidikan.  Banyak upaya yang telah dilakukan untuk 

mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Namun demikian masih 

belum memberikan kepuasan dalam pencapaian hasil belajar siswa sehingga 

menuntut adanya perenungan dan pemikiran dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi, baik dari segi pelaksanaan pembelajaran di kelas, maupun 

perangkat pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan kinerja guru 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar tersebut. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi 

belajar (hasil belajar) siswa diantaranya adalah memperbaiki dan membenahi 

proses pembelajaran, baik dalam perencanaanya, pelaksanaan (penggunaan 

metode dan media pembelajaran), evaluasi dan tindak lanjut. Guru memiliki 

peran yang penting dalam proses pembelajaran, sebab gurulah yang 

berhadapan langsung dengan siswa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan 
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nasional, sehingga dengan keberadaanya yang demikian guru mempunyai 

tanggung jawab yang sangat besar.  

Begitu juga dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

diperlukan metode dan teknik, serta media pembelajaran   yang sesuai dengan 

karakter materi , terutama materi yang menyangkut pengenalan lembaga-

lembaga Negara dalam susunan pemerintahan pusat dituntut kreativitas guru 

dalam  memilih  media pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif serta 

kreatif dalam proses pembelajaran di kelas.  

 Pemilihan media yang tepat dapat memperjelas konsep yang disampaikan 

guru. bahkan siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri tentang 

konsep melalui kegiatan pembelajaran yang didukung dengan media 

pembelajaran yang tepat. Media gambar merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat memperjelas penyampaian materi pembelajaran 

kepada siswa.  

Berdasarkan hasil refleksi awal peneliti pada proses pembelajaran 

sebelumnya harapan tersebut tidaklah terjadi di Kelas IV SDN Polagan III 

Sampang. Selama proses pembelajaran banyak siswa yang pasif, tidak 

merespon setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ketika diberikan soal-

soal latihan sebagian besar siswa tidak bisa menjawab dengan benar. 

 Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terajadi dengan cara mengidentifikasi beberapa 

permasalahan yang terjadi pada siswa Kelas IV di SDN Polagan III Sampang.  
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Setelah melalui beberapa diskusi kecil akhirnya diketahui beberapa 

permasalahan di antaranya  (1) rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran. (2) banyak siswa yang tidak dapat mengerjakan soal-soal 

yang diberikan oleh guru, dan (3)  siswa kurang merespon materi pelajaran 

yang disampaikan. Faktor penyebab dari masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran adalah : (1) tidak semua siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan guru pengajar, (2) kurangnya penggunaan media dalam 

pembelajaran PKN,  (3) kurang motivasi guru dalam mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran, dan (4) pembelajaran kurang menarik minat siswa. 

Atas dasar kondisi objektif di atas, peneliti memandang perlu adanya 

perbaikan pembelajaran PKn dengan menggunakan media gambar di kelas IV 

SDN Polagan III Sampang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media gambar dalam meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menjelaskan lembaga-lembaga negara dalam pemerintahan 

pusat pada mata pelajaran PKN di Kelas IV SDN Polagan III Sampang? 

2. Bagaimana tingkat ketuntasan belajar siswa dalam menjelaskan lembaga-

lembaga negara dalam pemerintahan pusat pada mata pelajaran PKN di 

Kelas IV SDN Polagan III Sampang melalui penggunaan media gambar? 
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1.3 Tujuan  

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan, begitu juga pada penelitian 

tindakan kelas ini, yaitu : 

1. Mendeskripsikan penggunaan media gambar dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menjelaskan Lembaga-lembaga negara dalam 

pemerintahan pusat pada mata pelajaran PKN di Kelas IV SDN Polagan 

III Sampang.  

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam menjelaskan 

Lembaga-lembaga negara dalam pemerintahan pusat pada mata pelajaran 

PKN di Kelas IV SDN Polagan III Sampang melalui penggunaan media 

gambar. 

1.4 Manfaat 

Penelitian tindakan kelas ini peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat yang besar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik bagi 

guru (peneliti), bagi siswa, maupun bagi sekolah atau lembaga pendidikan 

lainnya. 

 Bagi Guru, penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : membantu guru dalam memperbaiki 

pembelajaran PKN di Kelas IV  SDN Polagan III Sampang, membantu 

guru dalam mengembangkan profesionalismenya, baik dalam hal 

memperbaiki persiapan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, 

sampai pada  mengevaluasi hasil pembelajaran siswa dan tindak lanjut, 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya, dapat menimbulkan rasa 
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percaya diri guru, sebab dengan mengetahui letak kelemahan dan 

kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, dapat 

dijadikan modal untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran 

berikutnya, dan kalau memungkinkan guru secara aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya ke arah yang lebih baik. 

Bagi Siswa, Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memperjelas pemahaman konsep dalam proses pembelajaran siswa.  

Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

menentukan kebijakan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.  

1.5 Batasan Istilah 

Istilah- istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan  

 Yang dimaksud penggunaan dalam penelitian ini adalah proses 

menggunakan (Depdiknas, 2003). 

2. Media Gambar 

 Yang dimaksud media gambar dalam penelitian adalah suatu lukisan yang 

dapat dijadikan sebagai sumber pesan bagi orang yang melihatnya. 

Lukisan yang dimaksudkan dalam penelitian berupa bagan (Arsyad, 2011). 

3. Meningkatkan 

 Yang dimaksud meningkatkan dalam penelitian ini adalah menaikkan atau 

mempertinggi (Depdiknas 2003). 
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4. Hasil Belajar 

 Yang dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan 

yang dihasilkan dari pengalaman dan interaksi  dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu bentuk hasil belajar yang diteliti adalah perubahan 

ketuntasan belajar siswa (Depdiknas, 2003). 

5. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

 Yang dimaksud PKn dalam penelitian ini adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


