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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan 

konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus-menerus untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara 

historis Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indonesia harus menghindari pemerintahan otoriter yang memasung hak-

hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prmsip demokrasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, 

dan organisasi-organisasi non pemerintah perlu dikenal, dipahami, diintegrasi, dan 

diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu 

perlu ditanaman kesadaran bela negara, penghargaan hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, 

ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, sikap dan perlaku anti korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (Depdiknas, 2006:56). 

Pembelajaran PKn mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, 

namun selama ini tingkat keberhasilan siswa masih jauh dari harapan. 

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui pertemuan-

pertemuan teman sejawat, pertemuan KKG, dan pertemuan-pertemuan non formal 

lainnya menunjukkan bahwa ketuntasan pembelajaran PKn tentang pemerintahan 

pusat masih kurang.  

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam hal mempelajari 

pembelajaran sistem pemerintahan Pusat, dari 20 siswa kelas IV SDN 

Kedungwangi I Kecamatan Sambeng  Kabupaten Lamongan, 60% mengalami 
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kesulitan dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Hasil pengamatan dan 

studi dokumenter terhadap siswa kelas IV SDN Kedungwangi I Kecamatan 

Sambeng  Kabu paten Lamongan pada ulangan harian, ulangan tengah semester, 

dan ulangan semester genap  tahun pelajaran 2012/2013 perolehan nilai siswa 

yang di atas standar ketuntasan belajar minimal (SKM) hanya 40%, sedangkan 

yang 60% masih di bawah SKM. Menurut Djauzak (1994), tercapainya belajar 

tuntas diukur dalam prinsip penilaian meneapai tarap penguasaan sekurang-

kurangnya 75%.  

Keadaan tersebut menguatkan penulis untuk mengadakan penelitian 

dengan harapan kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Penelitian yang penulis 

lakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena penelitian ini dilakukan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas 

secara profesional, Carl dan Kemis (dalam Wardarni, 2004:13). Senada dengan 

hal itu, Natawidjaya (1997:34) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan yang 

dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran 

tersebut dilakukan.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) juga bersifat reflektif, artinya dalam 

proses penelitian itu guru sebagai peneliti selalu memikirkan apa dan mengapa 

suatu dampak tindakan yang terjadi di dalam kelas. Oleh karena itu, penelitian 

tindakan kelas dilaksanakan berupa proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 

empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi 

(Wardani, 2004:15).  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1.2.1 Bagaimana penerapan metode bermain peran dalam peningkatan hasil  

belajar siswa pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Kedungwangi I.? 
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1.2.2 Bagaimana peningkatan hasil  belajar siswa setelah diterapkan metode 

bermain peran pada pembelajaran PKn kelas IV SDN Kedungwangi I ?  

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam 

keseluruhan proses dan tindak yang dilakukan dalam suatu reset ilmiah. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan penerapan metode bermain peran tentang sistem 

pemerintahan tingkat pusat dapat meningkatan hasil  belajar siswa pada 

pembelajaran PKn kelas IV SDN Kedungwangi I.? 

2) Mengetahui peningkatan hasil  belajar PKn tentang pemerintahan tingkat pusat 

melalui metode bermain peran pada siswa kelas IV SDN Kedungwangi I Kec. 

Sambeng Kab. lamongan  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Siswa: 

1) Dapat meningkatkan keefektifan cara memahami lembaga pemerintahan 

tingkat pusat. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan kerja sama antar siswa dalam memecahkan 

permasalahan PKn, khususnya lembaga pemerintahan tingkat pusat. 

3) Dapat memotivasi siswa dalam mempelajari PKn dan menjadikan pelajaran 

PKn sebagai mata pelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

  

1.4.2 Bagi Guru: 

1) Dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membelajarkan PKn  tentang lembaga pemerintahan tingkat pusat. 

2) Dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

3) Dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman 

pembelajaran pada siswa khususnya untuk materi PKn. 
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1.4.3 Bagi Sekolah: 

1) Sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang komprehensif. 

2) Menambah wawasan tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran PKn. 

3) Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan kemampuan 

pada diri dan pendidikan sekolah. 

4) Sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi sekolah yang ingin dicapai. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah dalam 

penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah   kunci   pada   judul 

penelitian sebagai berikut : 

1) Metode bermain peran ialah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinatif, daya ekspresi, dan penghayatan ini dilakukan 

dengan memerankan seseorang dari sejarah, dunia pengetahuan, dan lain-lain, 

atau peran lainnya dari dunia hewan dan tumpak han. Kegiatan memerankan 

seseorang atau sesuatu akan mempak at siswa mudah memahami dan seringkali 

menghayati hal-hal yang dipelajarinya.(Aqib, 2010: 96) 

2) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

kamampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud 

adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Artinya kemampuan dasar guru 

baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap (afektif) dan bidang perilaku 

(psikomotorik).(Sudjana dalam artikel sarjanaku) 

3) Hasil belajar lembaga pemerintahan tingkat pusat adalah  memberikan 

pemahaman konsep secara luas kepada siswa melalui pengimitasian tokoh 

tertentu yang di setting dalam situasi tertentu. Hal tersebut dapat meningkatkan 

rasa sosial siswa terhadap lingkungan dan orang di sekitarnya.  

 

 

 

 


