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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah  merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dalam  proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, serta  untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri,kepribadian, dan akhlak 

mulia dan  ketrampilan yang diperlukan dalam masyarakat  dan lingkungan 

sekitar . Pendidikan juga menjadi tolok ukur untuk keberhasilan dari suatu 

negara. Bila negara di katakan maju atau berkembang maka salah satu kunci 

utamanya adalah dilihat dari tingkat pendidikan di negara tersebut yang 

menjadi dasar .Banyak negara mengakui bahwa persoalan pendidikan 

merupakan persoalan yang pelik , namun semua merasakan bahwa 

pendidikan merupakan tugas negara yang sangat penting . Pendidikan 

merupakan kunci untuk memajukan , memperbaiki dan membangun 

masyarakat dan dunia          Budiningsih,( 2005 ). 

Tantangan pendidikan pada jenjang sekolah dasar di masa depan 

disadari akan semakin berat. Hal ini merupakan konsekuensi kemajuan 

dalam berbagai aspek kehidupan . Oleh karena itu seorang guru dituntut 

untuk menguasai semua bidang studi. Namun hasil perolehan nilai 

beberapa mata pelajaran dalam kenyataannya masih ada yang belum 

memenuhi standar, tidak terkecuali untuk mata pelajaran PKn. 

 Berdasarkan pengalaman peneliti hal ini disebabkan oleh teknik 

mengajar yang masih relatif monoton. Sejauh ini pembelajaran PKn di 
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kelas mayoritas masih dilaksanakan dengan metode ceramah. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan menyebabkan motivasi belajar siswa 

menjadi lemah, malas, dan tidak semangat. 

Motivasi belajar siswa tidak akan terbangun apabila anak masih 

merasa kesulitan dalam menerima pelajaran PKn, PKn dianggap sebagai 

pelajaran yang membosankan dan tidak menyenangkan untuk di pelajari 

anak . Sehingga apabila disetiap jam pelajaran PKn siswa cenderung 

merasa bermalas malasan dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab . 

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu ada solusi dalam penyampaian 

mata pelajaran PKn dengan menggunakan berbagai cara yang menarik 

yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sunardi (2006) 

menyarankan untuk mengupayakan agar pelajaran PKn menjadi pelajaran 

yang menyenangkan anak, sampaikan materi dengan metode yang 

disukai anak hingga anak percaya diri. 

Pembelajaran PKn haruslah lebih berkembangka, tidak hanya 

terfokus pada kebiasaan dengan strategi penyajian sebagai berikut: 

diajarkan definisi, diberikan contoh-contoh dan diberikan latihan soal. 

Hal ini sangat memungkinkan siswa mengalami kesulitan dalam 

menerima konsep yang di ajarkan ke anak tidak  berkesan berasosiasi 

dengan pengalaman sebelumnya. Dalam latihan soal sebaiknya dihadapi 

bentuk soal cerita yang terkait dengan terapan atau kehidupan sehari-hari 

Sardiman,(2003 ).  
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Memperhatikan uraian di atas keadaan yang sama dialami         

juga oleh siswa SDN Rangkah VII Surabaya, siswa masih                  

merasa kesulitan, di dalam memahami pelajaran yang di sampaikan      

oleh guru dan takut  kurang berani bertanya terhadap hal-hal                

yang belum dipahami, sementara itu peneliti kurang melibatkan          

siswa dalam pembelajaran atau media yang di gunakan masih belum 

sesuwai  atau belum maksimal . Keadaan ini jika dibiarkan terus - 

menerus  maka hasil belajar siswa terutama pada pelajaran PKn           

akan semakin menurun dan  banyak yang gagal dalam memperoleh      

nilai ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Untuk mengatasi   

masalah tersebut seorang guru harus mampu memberikan             

dorongan atau memotivasi  terhadap siswa bagaimanapun                

caranya bisa melalui media yang menarik,  bisa memperbaiki               

cara  seorang  guru  menyampaika  materi  ke anak didik nya. 

Dalam pembelajaran berlangsung banyak  guru yang  jarang 

menggunakan alat bantu atau media pembelajaran dan kurang berkreatif   . 

Hal inilah yang diduga menyebabkan lemahnya siswa dalam memahami 

konsep-konsep dasar PKn, hal ini bisa dilihat dari hasil belajar yang sangat  

rendah dan kurang memuaskan . Pengalaman penulis sebagai Guru Kelas V 

SDN Rangkah VII Surabaya sebelum melaksanakan pembelajaran sudah 

berusaha maksimal, mulai dari persiapan RPP, media hingga strategi 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Namun disisi lain peneliti sebagai guru 

memang masih cenderung menggunakan media  belajar yang membosankan 

kurang menarik minat siswa untuk belajar mersa jemu . Ini bisa dilihat dari 



4 
 

 
 

nilai ulangan harian yang dicapai siswa kelas V masih menunjukkan kurang 

menggembirakan.  Dari data hasil tes lembar evaluasi siswa kelas V SDN 

Rangkah VII  Surabaya sebelum diadakan perbaikan . Data tersebut dapat di 

beberkan sebagai berikut : 

Jumlah 1 siswa atau 4,4% mendapat nilai 40, Jumlah 6 siswa atau 

26,1% mendapat nilai 50, Jumlah 3 siswa atau 13%  mendapat ni lai 

60,Jumlah 9 siswa atau 39,1%  mendapat nilai 70, Jumlah 3 siswa atau 13% 

mendapat nilai 80,Jumlah 1 siswa atau 4,4% mendapat nilai 90 

Berdasarkan data yang telah di peroleh dari hasil pengamatan   

diatas nilai tertinggi yang dicapai oleh  siswa    adalah  90  ( 1 siswa )      

nilai   yang terendah   adalah  40 ( 1 siswa ), dan rata - rata kelas             

adalah 64,3. Tabel dari hasil pengamatan  juga menunjukkan                 

bahwa siswa yang mencapai nilai tes akhir   70 (  batas akhir         

ketuntasan belajar  )  berjumlah 13  siswa          ( 56,5 % ) dan siswa yang 

mencapai nilai   70 berjumlah 10 siswa               ( 43,5 % ). Melihat data 

tersebut di atas  menunjukkan bahwa pada     tindakan  kelas  proses  

pembelajaran terdapat masalah yang          sebenarnya  harus diadakan 

refleksi terhadap pembelajaran yang terjadi ,karena hasil ketuntasan kelas  

hanya mencapai 56,5 %  siswa yang tuntas dan  43,5 %  siswa yang masih 

belum tuntas, ini membuktikan bahwa     pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran masih kurang  memenuhi target yang sangat di inginkan . Dari 

hasil pengamatan data tersebut  di atas dapat di simpulkan sebagai Dari 23 

orang siswa, hanya 13 siswa ( 56,5 %) yang berhasil mencapai nilai KKM         
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atau nilai minimal 70 dan 10 siswa    ( 43,5 %) masih belum mencapai nilai 

KKM . Sehingga harus dilakukan perbaikan . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi  rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan media film dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Rangkah  VII Surabaya pada mata 

pelajaran PKn dengan  pokok bahasan Pentingnya keutuhan NKRI ? 

  2. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menggunakan media film 

kelas V SDN Rangkah VII Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mendeskripsikan Penggunaan media film dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam Mata Pelajaran PKn Kelas V pokok bahasan 

pentingnya keutuhan NKRI. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar yang diperoleh siswa kelas V dalam 

Mata Pelajaran PKn  pokok bahasan pentingnya keutuhan NKRI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melihat tujuan penelitian diatas,tentu saja penulis menginginkan 

adanya manfaat dari penelitian yang dilakukan,yaitu: 

1. Bagi Guru 
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Dengan menggunakan media film  dalam berlangsungnya proses belajar 

mengajar terutama pada mata pelajaran PKn ,maka guru dapat 

merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga siswa 

menjadi senang dan mudah menerima materi pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

  Untuk meningkatkan minat dan memotivasi belajar  siswa terhadap 

mata pelajaran PKn, sehingga siswa lebih senang dan mudah memahami 

materi pelajaran  dengan menggunakan media film . 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKn akan 

meningkatkan juga citra sekolah di mata lingkungan tertentu dan 

umumnya di  masyarakat. 

4. Bagi Penulis 

Pengalaman yang berharga untuk melaksanakan tugas di masa 

yang akan datang. 

1.5    Batasan Istilah 

 Hasil belajar adalah :  Pencapaian tujuan  pengajaran setelah pelaksanaan 

proses belajar mengajar berlangsung  dan kemampuan mental siswa 

setelah mendapatkan pengajaran . Setelah selesai mempelajari materi, 

diadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya,  dilanjutkan pada 

jenjang yang lebih tinggi. 

 Media film sebagai Pembelajaran  adalah Media  yang berupa tayangan 

gambar dan suara baik melaui televisi , video maupun LCD yang di pakai 
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untuk manyampaikan pesan - pesan kepada anak atau orang yang 

menonton. Pada jaman modernisasi banyak anak yang di manjakan oleh 

beberapa permainan atau hiburan yang di tayangkan  oleh beberapa 

stasiun  televisi ,maka semangat untuk belajar sangat menurun . 

 

 

 

 

 

 


