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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Sebagaimana yang kita  ketahui 

bahwa peserta didik/ siswa di segala tingkat pendidikan baik tingkat dasar, 

menengah hingga perguruan tinggi  mereka semua merupakan cikal bakal penerus 

bangsa. Apabila para siswa tersebut mendapatkan layanan pendidikan yang 

berkualitas, maka tidak mustahil kelak juga akan menjadi penerus bangsa yang 

berkualitas yang mampu membangun bangsa ini dengan kualitas kognitif, maupun 

afektif juga psikomotor yang diserapnya di jenjang sekolah.  

 Langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar 

memiliki kedudukan sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah 

dasar merupakan fondasi yang menentukan terhadap jenjang pendidikan 

berikutnya. Apabila pendidikan di sekolah dasar bermutu, maka akan menunjang 

kualitas pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. 

 Salah satu faktor utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan 

pendidikan di sekolah dasar adalah memperbaiki proses pembelajaran siswa. 

Perbaikan proses pembelajaran siswa merupakan titik sentral dalam peningkatan 

kualitas pendidikan. Karena meningkatkan kualitas pendidikan pada dasarnya 

adalah meningkatkan hasil belajar siswa Bambang (2008: 59). Tercapainya 
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peningkatan hasil belajar dapat didukung dengan proses pembelajaran yang 

efektiv yaitu pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri 

secara optimal. 

 Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan 

yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Dengan kata lain 

merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara konseptual-epistemologis, 

pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu integrated knowledge system 

(http://mardoto.wordpress.com/2009/03/20/seri/012/ diakses tanggal 29 Mei 

2011).  Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk 

membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda dalam menghadapi 

pengaruh globalisasi dan mengukuhkan kesadaran bela negara.  

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi siswa pada umumnya agar 

siswa dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai 

HAM, siswa juga mampu berpartisipasi dalam memecahkan semua persoalan 

dengan solusi tanpa menimbulkan konflik, dan berfikir kritis terhadap semua 

persoalan. Jadi pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang didapatkan sejak 

dijenjang sekolah hingga perguruan tinggi adalah untuk menimbulkan kesadaran 

warga negara terhadap tujuan nasional bangsa Indonesia agar berjiwa patriotisme 

dan cinta tanah air.  

 Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dilapangan,  data hasil belajar  

siswa dalam mata pelajaran PKn masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan 
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Minimum (KKM) sepenuhnya. Berdasarkan hasil analisis situasi di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Beji Malang, hasil belajar siswa kelas VB masih relatif rendah, terutama 

untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Rerata siswa untuk mencapai 

nilai ketuntasan minimal yang telah ditetapkan pihak sekolah yakni 7,5 hanya 

sebesar 20-30 %. Aktifitas belajar siswa untuk mengikuti pelajaran PKn juga 

relatif rendah. Siswa tampak kurang memperhatikan apa yang disampaikan guru 

dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, metode atau cara guru menyajikan 

materi kepada siswa kurang bervariasi dan cenderung konvensional dan monoton 

sehingga membuat siswa mudah merasa jenuh dan pasif. Adapun metode yang 

sering dipakai guru dalam proses pembelajaran adalah ceramah dan tanya jawab. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung pun, guru menyampaikan materi dan 

siswa cenderung duduk, mendengarkan, mencatat dan mengerjakan tugas dengan 

demikian siswa tampak sekali kurang aktif, dan tentu hal ini berdampak pada hasil 

belajar siswa. 

Adapun alasan peneliti memilih metode BCM dikarenakan metode 

pembelajaran tersebut belum pernah diterapkan di SD Negeri 1 Beji Malang. Di 

samping itu dianggap peneliti mampu memperbaiki permasalahan pada proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas VB SD Negeri 1 Beji Malang yaitu kualitas 

interaksi kelas yang kurang maksimal, pembelajaran cenderung memusat pada 

siswa yang pandai sehingga menciptakan suasana belajar yang kurang aktif. 

Dengan diterapkannya metode BCM, menghendaki adanya peningkatan hasil 

belajar siswa dan siswa lebih aktif, kreatif sehingga tercipta pembelajaran yang 

efektif dimana tujian pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
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Bermain, beberapa ahli mengungkapkan tidak terlalu mudah untuk 

mendefinisikan pengertian mengenai bermain secara tepat. Namun secara umum, 

bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan dengan 

spontan dalam suasana riang gembira. Singer (dalam Diana 2010: 107) 

menganggap bermain, terutama bermain imajinatif sebagai kekuatan positif untuk 

perkembangan manusia. menurut Singer bermain memberikan suatu cara bagi 

anak untuk memajukan kecepatan masuknya perangsangan baik dari luar maupun 

dari dalam yaitu yang konstan memainkan kembali dan merekam pengalaman. 

Cerita pada umumnya lebih berkesan daripada nasehat murni, sehingga 

pada kebanyakan hal, cerita pada zaman kanak-kanak masih mudah diingat 

hingga sekarang. Melalui cerita tersebut, siswa diajarkan untuk mengambil 

hikmah yang terkandung didalamnya tanpa merasa digurui. Seperti halnya 

bermain, cerita juga merupakan hal penting dalam pembelajaran. Mendengarkan 

cerita yang dibacakan atau diceritakan oleh guru merupakan kegiatan yang 

disenangi oleh siswa.  Disamping itu siswa dapat diminta untuk melakukan 

sesuatu selama mendengarkan cerita, misalnya menggambar sesuatu yang ada 

dalam cerita, atau diminta membuat cerita dari rangkaian gambar. 

(http://koranmuslim.com/bcm-bermain-cerita-dan-menyanyi/ diakses tanggal 20 

Juni 2010). Cerita memang sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan, 

konsekuensinya sebagai guru, terlebih dulu harus memperhatikan dan 

mengarahkan isi cerita sesuai dengan topik pembelajaran. 

Menyanyi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia anak-anak. 

Menyenandungkan lagu, yang berirama riang, merupakan kegiatan yang disukai 
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anak-anak. Selanjutnya Macmillan (2004: 114)  berpendapat “ aktivitas menyanyi 

merupakan cara yang baik sekali untuk memperluas kosakata anak”. Hal ini 

karena lagu pada dasarnya adalah bentuk dari bahasa nada. Yaitu bentuk harmoni 

dari tinggi rendahnya suara. Pada kebanyakan siswa yang perbendaharaan bahasa 

masih cukup terbatas, bahasa nada  atau lagu justru lebih mudah mereka terima.  

Dari beberapa uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa metode BCM 

yang merupakan metode gabungan dari tiga kegiatan yang sangat digemari siswa 

ini, khususnya siswa usia SD sangat cocok dengan permasalahan yang dihadapi di 

kelas VB SDN I Beji, dengan demikiapada dengan diterapkannya metode BCM 

dalam mata pelajaran PKn khususnya materi Orgganisas, peneliti berharap proses 

belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga bukan lagi sebatas transfer pengetahuan atau ilmu 

dari guru ke murid saja. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan sebagai pemandu penelitian yang hendak dilakukan tentang 

penggunaan metode BCM untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada materi 

Organisasi siswa kelas VB SDN I Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu yaitu: 

1. Apakah dengan penerapan metode BCM dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi Organisasi mata pelajaran PKn kelas VB di SDN I Beji 

Kecamatan Junrejo Kota Batu? 
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2. Apakah dengan penerapan metode BCM dapat meningkatkan aktivitas 

siswa pada materi Organisasi mata pelajaran PKn kelas VB di SDN I Beji 

Kecamatan Junrejo Kota Batu? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan yang ada, tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah untuk:   

1. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN 1 Beji Malang pada mata 

pelajaran PKn dengan menerapkan metode BCM 

2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SDN 1 Beji Malang pada mata 

pelajaran PKn dengan menerapkan metode BCM 

 

I.4 Batasan Penelitian  

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka diperlukan adanya batasan masalah yang meliputi: 

1.4.1 Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa Kelas VB SD Negeri I Beji 

Kecamatan Batu Kabupaten Malang   

1.4.2 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 

2010/2011. 

1.4.3 Penelitian ini akan dilakukan pada mata pelajaran PKn  pada materi 

“Organisasi” 
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I.5 Manfaat 

1.5.1  Bagi Siswa:  untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada 

    mata pelajaran PKn  khususnya materi Organisasi.  

1.5.2 Bagi Guru dan Sekolah: sebagai alternatif dalam pemilihan metode 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. selain itu juga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran PKn dan 

mata pelajaran lainnya.  

1.5.3 Bagi Peneliti: merupakan pengalaman yang sangat berharga, mengingat 

kegiatan ini adalah kegiatan penelitian yang pertama kali peneliti lakukan. 

 

1.6 Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap judul penelitian ini, 

maka perlu didefinisikan beberapa hal sebagai berikut: 

1.6.1 Metode pembelajaran BCM adalah merupakan suatu metode pembelajaran 

yang mencakup tiga kegiatan menyenangkan yang tidak dapat dipisahkan 

dari peserta didik khususnya anak usia SD. yaitu Bermain, Cerita, dan 

Menyanyi. (http://salsabilatrainingcenter.blogspot.com/2010/02/mengajar-

anak-anak-dengan-memanfaatkan.html diakses pada tanggal 20, Juni 

2010) 

1.6.2 Hasil belajar adalah kemampuan-kemapuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya  (Sudjana, 2008: 22) 
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1.7 Hipotesis  

1.7.1 Jika pembelajaran PKn dilakukan dengan menerapkan metode BCM, 

maka keaktifan  siswa kelas VB SD Negeri 1 Beji Kecamatan Batu 

Kabupaten Malang akan meningkat. 

1.7.2 Jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan metode BCM, maka 

hasil belajar PKn siswa kelas VB SD Negeri I Beji Kecamatan Batu 

Kabupaten Malang akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


