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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini 

telah memasuki seluruh sendi kehidupan manusia, salah satu di antaranya adalah 

dalam dunia pendidikan. Secara khusus dapat dilihat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan yaitu adanya kemajuan cara 

mengajar guru di dalam kelas. Telah banyak para ilmuan dan peneliti yang  

menemukan berbagai macam strategi dan metode mengajar, saat ini dalam proses 

belajar mengajar guru bisa memilih berbagai strategi dan metode mengajar yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi 

siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Keberhasilan pembelajaran ditunjukkan dengan dikuasainya tujuan 

pembelajaran oleh siswa. Kita semua mengakui bahwa salah satu faktor 

keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran adalah faktor kemampuan guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

yang efektif tidaklah dapat muncul dengan sendirinya tetapi guru harus 

menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara optimal.Banyak peran yang dilakukan oleh guru dalam 

upaya melaksanakan pembelajaran yang efektif, diantaranya adalah 

membangkitkan motivasi yang ada dalam diri siswa. 
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Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran 

didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal sejumlah 

fakta-fakta dan informasi, sehingga otak anak dipaksa untuk memahami informasi 

yang diingatnya untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya 

anak pintar secara teoritis. 

Apalagi kegiatan proses belajar mengajar dikaitkan dengan kegiatan 

sehari-hari, maka proses pembelajaran akan serasa menyenangkan dan tidak 

membosankan bagi, dan siswa juga akan merasa tertarik untuk melibatkan diri dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dengan situasi yang seperti itu 

siswa akan terbiasa untuk mengemukakan ide-ide dan pendapatnya, sehingga 

siswa dapat mengembangkan daya pikir yang dimilikinya. 

Tampaknya, pelaksanaan pendidikan di sekolah saat sekarang ini belum 

sesuai dengan harapan di atas. Dalam proses pembelajaran masih banyak guru 

yang menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang kurang memanfaatkan 

kemajuan teknologi. Biasanya guru banyak menggunakan metode ceramah 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 
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Guru merupakan perancang dan sekaligus sebagai pelaksana proses 

pembelajaran, dengan mempertimbangkan tuntutan kurikulum, kondisi siswa dan 

paling utama adalah pemilihan strategi pembelajaran. Karena strategi 

pembelajaran adalah pedoman kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Dalam pembelajaran PKn guru tidak berusaha secara optimal untuk 

mengembangkan strategi pembelajaran PKn, sehingga siswa tidak termotivasi dan 

menganggap PKn merupakan mata pelajaran yang menjenuhkan. Meskipun 

demikian, semua orang harus mempelajarinya karena PKn merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Seperti halnya pelajaran 

Bahasa Indonesia yang menuntun anak bangsa bisa menulis dan membaca. 

Berdasarkan hasil observasi mengajar ketika peneliti melaksanakan PPLT, 

hasil perolehan nilai mata pelajaran PKn masih tergolong relative rendah atau 

dibawah standar kelulusan. Dapat dilihat ketika siswa belajar dikelas masih 

banyak siswa yang tidak serius mengikuti pembelajaran dan siswa kurang disiplin 

terhadap tugas PKn yang diberikan guru sehingga menyebabkan proses 

pembelajaran di kelas kurang efektif. Hasil observasi awal diperoleh bahwa 

pembelajaran yang berlangsung cenderung monoton, yaitu guru lebih sering 

memberikan informasi dan siswa hanya mencatat keterangan yang ditulis guru di 

papan tulis, sehingga siswa terlihat bosan dan tidak termotivasi untuk belajar  PKn 

serta menyebabkan nilai rata-rata kelas yang rendah. Sehingga pembelajaran PKn 

kelas IV SD Negeri 101765 pada Ulangan MID Semester Tahun Pelajaran 
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20011/2012 belum begitu memuaskan. Hal ini diakibatkan proses pembelajaran 

selama ini cenderung lebih ditandai dengan kegiatan mengajar guru yang selalu 

monoton melalui ceramah kepada siswa.  

Masih banyak hal-hal yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, seperti perubahan strategi mengajar. Dimana selama ini guru 

hanya terfokus pada satu strategi saja seperti ceramah. Guru mengajar di depan 

kelas dan siswa hanya duduk dan diam mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi 

guru tidak mengetahui apakah siswa tersebut sudah mengerti dan paham dengan 

penjelasan guru. Masih banyak siswa yang menganggap PKn merupakan 

pelajaran yang menjenuhkan, strategi yang digunakan guru tidak sesuai dengan 

kondisi siswa, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tugas serta proses 

pembelajaran yang kurang efektif. 

Sejalan dengan persoalan diatas dalam proses pembelajaran PKn 

diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif yang dapat memotivasi siswa 

kearah yang lebih baik dan bersemangat untuk belajar. Banyak usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa agar lebih baik mulai 

peningkatan penguasaan, pemahaman materi, menggunakan pendekatan dan 

metode yang tepat, dan menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi 

Pemecahan Masalah Pada Pelajaran PKN Pokok Bahasan Globalisasi Di 

kelas IV SD Negeri 101765 Bandar Setia” 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang kurang bervariasi, 

masih banyak siswa yang menganggap PKn mata pelajaran yang 

membosankan, sehingga prestasi belajar yang rendah. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan guru tidak sesuai dengan 

kondisi siswa, maksudnya guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran yang kurang dimengerti oleh siswa. 

3. Siswa kurang disiplin terhadap tugas. Pada waktu guru memberikan 

tugas di rumah siswa tidak mau mengerjakannya, ketika sampai di 

sekolah guru tidak mau menegur siswa yang tidak mengerjakan tugas 

tersebut, sehingga membuat siswa kurang disiplin terhadap tugas 

mereka. 

4. Anak kurang mampu mengembangkan kemampuan berfikir, 

maksudnya anak tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka 

karena anak merasa bosan karena guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran hanya menggunakan metode yang terlalu monoton. 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, sebenarnya banyak masalah yang 

harus diatasi, namum mengingat dan mempertimbangkan waktu dan kemampuan 

penulis maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah 
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“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran 

Berbasis Masalah Pada Pelajaran PKN Pokok Bahasan Globalisasi Di kelas IV 

SD Negeri 101765 Bandar Setia”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Dengan 

Menggunakan Staregi Pembelajaran Berbasis Masalah dapat Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Dikelas IV SD Negeri 101765 Bandar Setia” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : ”Untuk mengetahui apakah 

penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dikelas IV SD Negeri 101765 Bandar Setia”. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai masukan atau 

evaluasi guna meningkatkan hasil mutu dan kualitas pendidikan di 

sekolah. 

2. Bagi guru 

Sebagai bahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan lain. 
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3. Bagi siswa 

Melalui penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa agar menjadi lebih baik. 

4. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menjalankan tugas 

sebagai pengajar dimasa yang akan datang. 

 

 


