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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan kegiatan belajar agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan maka selalu diadakan suatu pembaharuan pendidikan. Untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui berbagai mata pelajaran.  

Berdasarkan kurikulum KTSP 2006 di SD ada sejumlah mata pelajaran 

yang wajib diberikan diantaranya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan 

PKn. PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dilaksanakan dari 

kelas 1 sampai kelas VI karena PKn merupakan mata pelajaran yang penting 

untuk membentuk manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam 

mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui proses pembelajaran PKn di SD. 

Pembelajaran PKn harus memberikan pemahaman konsep yang dapat dipakai 

sebagai dasar penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PKn 

diusahakan dapat dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi 

siswa.  
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Dari observasi awal dan wawancara pada tanggal 31 Desember 2010 yang 

peneliti lakukan di SDN Tunjungsekar 3 Malang diketahui bahwa dalam 

pembelajaran PKn guru masih mengunakan cara lama yaitu metode ceramah dan 

tanya jawab serta penugasan yang menuntut siswa hanya mencatat dan menghafal 

materi saja tanpa memahami konsep yang terkandung didalamnya. Siswa  yang 

peneliti observasi adalah siswa kelas IV A yang berjumlah 27 siswa, yang terdiri 

dari 14 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki, dimana 25 siswa yang mendapat 

nilai dibawah standar ketuntasan yang ditentukan. Pada waktu pembelajaran 

berlangsung terlihat beberapa siswa yang belum bisa memecahkan masalah 

melalui diskusi dengan kelompoknya dan sebagian anak  tidak berani 

menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaannya di depan kelas. 

Disisi lain, kurang berkembangnya pendidikan yang dirasakan pada 

sekolah SDN Tunjungsekar 3 Malang disebabkan juga karena model 

pembelajaran yang cenderung bersifat monoton, penyajian materi masih berupa 

ceramah, terbukti pada saat kegiatan belajar mengajar siswa tampak vakum dan 

selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh seorang guru. Dengan demikian siswa 

jarang mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan pendapat yang sesuai 

dengan hasil pikiran siswa tersebut. Oleh karena itu sudah saatnya bagaimana 

memikirkan cara pembelajaran dalam lingkungan demokratis yang memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam 

proses belajar sehingga dapat mencerminkan kegiatan yang kreatif produktif. 

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tersebut, 

peran seorang pendidik atau guru menurut Subroto (2002:18) adalah mendidik 
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dan membantu siswa agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai 

tinggi (bermoral, berwatak, bertanggung jawab bersosialitas) sehingga guru 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan dan mensosialisasikan tujuan 

pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, guru bertugas memberi motivasi, 

menyampaikan materi, memberi bimbingan dan memberi fasilitas belajar, serta 

guru mempunyai tanggung jawab membantu proses perkembangan siswa. 

Disamping mempunyai kemampuan mendidik dan mengajar pastinya guru 

mempunyai suatu model-model pembelajaran yang dapat membentuk bermaknaan 

siswa dalam belajar. Model pembelajaran Deep Dialog (DD) merupakan salah 

satu cara yang tepat sebagai sarana pemberdayagunaan pembelajaran yang 

mengesankan. Guru sebagai  fasilitator belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Roestiyah (dalam Hamalik, 1985) dalam 

kegiatan belajar mengajar guru harus memiliki strategi agar siswa belajar secara 

aktif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka suatu diperlukan suatu alternatif 

pemecahan masalah yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran Deep 

Dialog (DD), karena model pembelajaran ini belum pernah diterapkan di SDN 

Tunjungsekar 3 Malang khususnya mata pelajaran PKn. Disamping itu model 

pembelajaran Deep Dialog (DD) ini dapat melibatkan siswa aktif dalam 

pembelajaran, model pembelajaran Deep Dialog (DD) merupakan salah satu, 

model pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan bekerja 

sama, saling berkomunikasi dengan baik, berani mengungkapkan pendapat, saling 

menghargai pendapat yang disampaikan teman dan berpikir kritis untuk 
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memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Diharapkan dengan penerapan model 

pembelajaran ini dapat diciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan siswa 

aktif dalam proses belajar serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

mata pelajaran PKn. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) pdengan judul “Peningkatan Hasil Belajar PKn dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Deep Dialog (DD) pada siswa kelas IV SDN 

Tunjungsekar 3 Malang “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari judul “ Peningkatan Hasil Belajar PKn 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Deep Dialog (DD) pada Siswa Kelas 

IV SDN Tunjungsekar 3 Malang ”, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Deep Dialog (DD) pada siswa 

kelas IV SDN Tunjungsekar 3 Malang? 

2. Bagaimana model pembelajaran Deep Dialog (DD) dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran PKn siswa  kelas IV SDN Tunjungsekar 3 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk menerapkan pembelajaran model pembelajaran Deep Dialog (DD) 

pada pembelajaran PKn siswa kelas IV SDN Tunjungsekar 3 Malang. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn melalui 

Model Pembelajaran Deep Dialog (DD) kelas IV SDN Tunjungsekar 3 

Malang. 

 

1.4 Hipotesis penelitian 

Hipotesis dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dapat dirumuskan: 

Apabila model pembelajaran Deep Dialog (DD) diterapkan maka dapat 

meningkatkan prestasi belajar PKn pada siswa kelas IV SDN Tunjungsekar 3 

Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi Siswa 

Memberikan kesempatan siswa untuk belajar dengan menggunakan Model 

pembelajaran Deep Dialog (DD) supaya tercipta kemandirian dalam belajar, 

khususnya mata pelajaran PKn sehingga dapat meninggkatkan prestasi 

belajarnya. 
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2.  Bagi Guru 

Memberi informasi tentang strategi-strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi belajar, melalui model pembelajaran Deep Dialog 

(DD). 

3. Bagi Peneliti 

Memambahkan pengetahuan dan pengalaman tentang model pembelajaran 

Deep Dialog (DD) dalam meningkatkan prestasi belajar PKn, pada siswa 

kelas IV SDN Tunjungsekar 3 Malang sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan pengajaran. 

4. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas sekolah untuk mencapai standar yang telah di tetapkan 

pemerintah dan sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi sekolah 

melalui penerapan pembelajaran Deep Dialog (DD) 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan masalah 

Ruang Lingkup 

a. Penelitian diadakan di SDN Tunjungsekar 3 Malang 

b. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV semester 2 SDN Tunjungsekar 3 

Malang. 

c. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu pembelajaran Deep Dialog (DD) 

sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai variabel terkait. 

Batasan Masalah 
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a. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SDN Tunjungsekar 3 Malang. 

b. Penelitian memfokuskan pada kegiatan pembelajaran PKn khususnya materi 

Globalisasi. 

c. Kesimpulan hasil penelitian hanya berlaku di kelas IV SDN Tunjungsekar 3 

Malang. 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi Operasional di bawah ini yaitu definisi yang berorientasi dengan judul, 

sehingga tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian. 

1. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku setelah individu berinteraksi 

dengan lingkungan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang dialami 

individu (Hamalik, 2008:2). 

2. Model Deep Dialog (DD) adalah model pembelajaran yang mengajarkan 

kepada siswa untuk berdialog (berkomunikasi) dan berpikir secara kritis 

dalam menganalisis membuat pertimbangan dalam memgambil suatu 

keputusan (Utari, 2007:6). 

3. PKn adalah mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk dan 

membina warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu, mau dan 

sadar akan hak dan kewajiban (Ruminiati, 2002:2) 

4. Hasil belajar siswa adalah hasil dalam bentuk nilai yang diperoleh siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar dengan penerapan model pembelajaran 

Deep Dialog (DD), dalam penilaian ini hasil belajar diperoleh dari aktivitas 

siswa saat pembelajaran berlangsung dan nilai tes pada akhir pembelajaran 

(Hamalik, 2008:159) 
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5. Peningkatan hasil belajar adalah kemajuan hasil belajar siswa yang diukur 

meliputi pemahaman siswa terhadap hasil belajar siswa dikatakan meningkat 

dari nilai tinggi dengan nilai minimal 65. Sekolah SDN Tunjungsekar 3 

Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program 

pendidikan dasar 6 tahun yang terletak di kelurahan Tunjungsekar kecamatan 

Lowokwaru ( Hamalik, 2008:160) 

6. Aktivitas belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran peta 

konsep sebagai advance organizer dan post organizer  pengamatan aktivitas 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa (Hamalik, 

2008:89) 

 


