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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Oleh karena itu, mata 

pelajaran PKn dapat dipergunakan untuk menanamkan pendidikan nilai, moral 

dan norma secara terus menerus, sehingga warga Negara yang baik lekas 

terwujud (Ruminiati, 2007:1-1).  

 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

yang terdapat pada kelas III SD. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

mempunyai tujuan untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai 

berikut: (a) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, (b) berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab 

dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, (c) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk 

diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (d) berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Fathurrohman 

dan Wuryandani, 2011:7). Beberapa kompetensi tersebut mnunjukkan bahwa 

siswa dituntut untuk menguasai materi yang ada pada pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan karena mengingat tujuannya yang penting. Mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan akan membentuk karakter siswa sesuai nilai dan 
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moral yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku siswa.  Namun, di saat memasuki era 

globalisasi seperti ini, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan telah 

mengalami degradasi di mata siswa. hal ini disebabkan karena banyaknya 

pengaruh sosial yang berdampak kepada kepribadian  siswa. Contohnya sudah 

ada sebagian siswa sekarang lebih membanggakan  produk luar negeri 

dibandingkan dengan produk negeri ini. 

Berdasarkan pengalaman guru mengajar di kelas III pada mata  

pelajaran PKn di SDN Mojolangu 4 Malang, terdapat masalah yang berkaitan 

dengan hasil belajar yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada tema “Cinta 

Tanah Air” dengan KD “menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia” 

semester 2 tahun pelajaran 2011/2012. Dari KKM 69 hanya 34,5 % siswa 

yang nilainya di atas KKM dan 65,5 %  nilainya di bawah KKM. Pada kelas 

III di SDN Mojolangu 4 ini pembelajaran disampaikan secara terpisah sesuai 

mata pelajaran masing-masing karena kurikulum di sekolah tersebut belum 

memakai pembelajaran tematik, sehingga belum berjalan pembelajaran 

tematik. Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas pada pelajaran 

PKn menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang perhatian terhadap 

pelajaran dan tidak konsentrasi dikarenakan penyampaian materi masih belum 

menggunakan media pembelajaran sehingga bersifat verbalistis. Siswa sulit 

untuk memperhatikan penjelasan dari guru terutama pada materi tentang nilai-

nilai dan contoh-contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. hal 

tersebut mengakibatkan rendahnya nilai hasil belajar siswa pada pelajaran 

PKn ini. 
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Guru menyatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain: (1) materi yang disampaikan tersaji dalam 

bentuk bacaan, sehingga siswa cepat merasa bosan dengan materi yang 

diajarkan, (2) kurangnya minat siswa pada saat pembelajaran, hal ini 

mengakibatkan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal, (3) 

pengelolaan kelas yang kurang bervariatif  , (4) kurangnya pemakaian media, 

sehingga kurang dapat menarik perhatian siswa. Beberapa faktor diatas, 

menyebabkan hasil belajar siswa kurang memuaskan. Permasalahan tersebut 

dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan media 

pembelajaran yang bersifat konkrit dan sesuai dengan materi yang ada, maka 

dipilih media  wayang gambar yang mengubah materi sehingga menjadi 

dialog dan menggunakan pembelajaran yang bervariatif sehingga meenjadikan 

siswa lebih termotivasi pada saat pembelajaran.  

Media wayang gambar ini mempunyai tujuan utama untuk menarik 

perhatian siswa sehingga akan muncul minat belajar dalam diri siswa, dengan 

adanya minat tersebut maka siswa akan dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Media wayang gambar ini dianggap cocok untuk mengatasi permasalahan 

tersebut karena dengan menggunakan media ini materi pembelajaran tidak lagi 

bersifat membaca, pengelolaan kelas menggunakan metode yang bervariatif, 

menampilkan media pembelajaran yang bersifat konkrit.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis menggunakan media 

wayang gambar pada siswa kelas III di SDN  Mojolangu 4 dengan  judul 

“Peningkatan Hasil Belajar PKn Tema “Cinta Tanah Air” pada Siswa 
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Kelas III SD melalui Penggunaan Media Wayang Gambar di SDN 

Mojolangu 4 Malang”.  

 

B. Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa pada pelajaran PKn kelas III SDN Mojolangu 4 Malang. Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) materi yang 

disampaikan tersaji dalam bentuk bacaan, sehingga siswa cepat merasa bosan 

dengan materi yang diajarkan, (2) kurangnya minat siswa pada saat 

pembelajaran, hal ini mengakibatkan pembelajaran tidak dapat berjalan 

dengan maksimal, (3) pengelolaan kelas yang kurang bervariatif   

(4) kurangnya pemakaian media, sehingga kurang dapat menarik perhatian 

siswa. Oleh karena itu maka dianggap perlu untuk segera dicari solusinya agar 

kesulitan tersebut dapat teratasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

penggunaan wayang gambar pada tema cinta tanah air, pelajaran PKn kelas III 

SDN Mojolangu 4 Malang. Media wayang gambar ini akan menambah 

ketertarikan siswa sehingga akan lebih memperhatikan materi dan juga 

mempermudah siswa memahami materi karena media bersifat konkrit. 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan media wayang gambar pada pelajaran PKn tema 

“cinta tanah air ” kelas III di SDN Mojolangu 4 Malang? 



5 
 

 

 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar pada pelajaran PKn tema “cinta tanah 

air”  dengan menggunakan media wayang gambar pada siswa kelas III di SDN 

Mojolangu 4? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media wayang gambar pada pembelajaran PKn 

tema “cinta tanah air” kelas III di SDN Mojolangu 4 Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran PKn tema 

“cinta tanah air” kelas III di SDN Mojolangu 4. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Memberikan media yang menarik untuk siswa dan dapat meningkatkan 

semangat belajar di kelas agar tidak cepat bosan. 

b. Membantu siswa untuk mempermudah pemahaman materi. 

c. Penanaman nilai terhadap siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatan keprofesionalan guru sebagai kunci keberhasilan sekolah. 

b. Menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. 

3. Bagi pengamat 

Sebagai sarana untuk belajar dan memperdalam tentang penelitian tindakan 

kelas serta mengetahui kondisi nyata di lapangan. 
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4. Bagi sekolah 

a. Sebagai inovasi dan kreatifitas pembelajaran bagi guru di lingkungan 

sekolah. 

b. Hasil penelitian tindakan kelas dapat direkomendasikan untuk perbaikan 

pembelajaran pada periode selanjutnya. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Peningkatan adalah suatu perubahan hasil belajar dengan hasil yang semula 

kurang baik menjadi cukup kemudian menjadi baik dan dari baik menjadi 

lebih baik. 

2. Pembelajaran adalah proses lingkungan seseorang dikelola secara disengaja 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga 

dalam kondisi-kondisi khusus akan menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu juga (Corey dalam Ruminiati, 2008:1-14). Jadi pembelajaran adalah 

suatu kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan menghasilkan tindakan 

yang dapat memperoleh respon sesuai dengan pengelolaan yang telah 

dilakukan. 

3. Pelajaran PKn merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung 

dengan kehidupan masyarakat dan cenderung kepada pendidikan afektif. 

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan domain kognitif anak 

yang merupakan dampak pembelajaran dari hasil belajar.   

5. Media adalah suatu perantara atau pengantar yang digunakan sebagai alat 

komunikasi dan berfungsi untuk menyampaikan informasi berupa materi ajar 
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dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih 

tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (Siddiq dkk, 2008:1-36). 

Sadiman dkk (2010:7) menyatakan bahwa “media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepenerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi”.   Berdasarkan kutipan diatas, 

pengertian media adalah suatu perantara yang dipakai untuk menyampaikan 

materi dari guru kepada siswa dan juga menarik perhatian siswa sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.   

6. Media wayang gambar adalah pertunjukan bayangan kehidupan manusia yang 

dibawakan oleh boneka tiruan manusia yang terbuat dari gambar manusia. 

Gambar manusia yang digunakan terbuat dari kertas yang sudah dilengkapi 

dengan pegangannya sehingga dapat dengan mudah digerak-gerakkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


