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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan mutu / kualitas pendidikan di Indonesia  masih dikategorikan 
rendah, baik pada level dunia maupun ditingkat Asia Tenggara. Hal tersebut ditujukan 
oleh masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia  ( SDM ) di Indonesia, terutama 
pada faktor pendidikan. Penyelesaian dari persoalan-persoalan pendidikan  tidaklah 
dapat diatasi dengan cara bagian perbaikan, namun harus diselesaikan secara 
menyeluruh dengan perubahan system. Implementasi UU No 20 Tahun 2003 tentang 
system Pendidikan Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah, 
khususnya dalam PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan . 
Dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 ini jelas memberikan arah tentang 
perlunya disusun dan dilakukan Standar Nasional Pendidikan dalam upaya 
peningkatan hasil belajar. 

Banyak sekali aspek-aspek yang terkait dengan upaya peningkatan mutu 
atau hasil belajar, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, kesiapan guru maupun 

proses-proses pembelajaran di kelas. Dari beberapa aspek di atas, ternyata faktor 
proses pembelajaran di kelas yang sangat berperan terhadap hasil belajar siswa 
,sehingga perlu diupayakan melalui strategi pembelajaran yang efektif. Dalam 
penyusunan strategi pembelajaran perlu disusun skenario yang tepat, sehingga 
kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa dapat tercapai secara efektif dan 
efisien dengan melalui pendekatan pakem. Pada pendekatan pakem mempunyai ciri  
(i) Banyak menggunakan multi metode, (ii) proses pembelajaran banyak 
menggunakan multi media. (iii) kerja sama kelompok / coorperatif Learning   
diutamakan (iv) banyak menggunakan kerja di dalam dan di luar kelas atau  (v) 
menyusun hasil belajar yang multi aspek meliputi ( logika, praktek dan etika ), (vi) 
anak belajar dengan senang. 
        Sejalan dengan ketentuan dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 
yang menetapkan bahwa hakikat PKn adalah merupakan mata pelajaran yang 
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 
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melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia 

yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 
1945. PKn adalah mata pelajaran yang  berhubungan dengan kehidupan soaial 
dimasyarakat, sehingga pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  sangat penting bagi 
kehidupan siswa . 
       Dari uraian di atas maka PKn merupakan mata pelajaran yang kongkrit dan 
mudah untuk dipelajari, tetapi pada kenyataannya siswa beranggapan bahwa PKn itu 
sulit. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tes formatif kelas 4 semester gasal SD Negeri 
Trimulyo 01  Kecamatan Juwana  tahun pelajaran 2012/2013 pada Kompetensi Dasar 
mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten atau kota  dan 
propinsi dengan indikator  menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten atau 
kota. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa hanya  61. Dari  21  siswa yang mendapat 
nilai 31 sampai dengan 40  ada 3 siswa, yang mendapat nilai 41 sampai dengan 50 
ada 6  siswa, yang mendapat nilai 51 sampai dengan 60 ada 3 siswa, yang mendapat 
nilai 61 sampai dengan 70 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 71 sampai dengan 80 
ada 4 siswa dan yang mendapat nilai 81 sampai dengan 90 ada 1 siswa.   

Melihat hasil yang diperoleh siswa menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan 

siswa. Kondisi ini mendorong peneliti untuk membuat proposal  perbaikan 
pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar siswa memperoleh 
tingkat penguasaan materi pelajaran yang lebih baik atau lebih meningkat. Disamping 
untuk memperbaiki pembelajaran, pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini juga di 
tujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah  pada program S.1 PGSD. 

1.2. Identifikasi Masalah 
Setelah melakukan kegiatan pembelajaran PKn pada Kompetensi Dasar 

mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan 
propinsi dengan indikator “menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten 
atau kota“  di kelas IV semester I, ternyata guru mengalami beberapa masalah yang 
sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasi masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Sebagian besar siswa kelas 4 SD Negeri Trimulyo 01 yang belum dapat   

menguasai mata pelajaran PKn pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-
lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten / kota dan propinsi  dengan 
indikator “menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten atau kota “. 

b. Suasana kelas gaduh yang disebabkan guru kurang menguasai pengelolaan 
kelas. 

c. Siswa tidak tertarik dalam pembelajaran karena guru dalam menjelaskan materi 
banyak menggunakan ceramah sehingga menjemukan. 

d. Guru dalam menjelaskan materi tidak menggunakan metode yang sesuai 
sehingga pemahaman siswa pada Kompetensi Dasar mengenal lembaga-
lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi  dengan 
indikator “menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten atau kota “ 

  
1.3. Pembahasan Masalah 
            Dari hasil uraian  di atas  permasalah yang timbul dapat diatasi diantaranya : 

1.3.1. Dalam pembelajaran sebaiknya guru menggunakan metode Jigsaw dengan 
bantuan LKS lebih tepat khususnya pada mata pelajaran PKn pada 

Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah 
kabupaten/ kota dan propinsi  dengan indikator “menjelaskan lembaga-
lembaga pemerintah kabupaten atau kota “ 

1.3.2. Dalam pembelajaran sebaiknya guru menggunakan alat peraga. 
1.3.3. Dalam pembelajaran sebaiknya guru memberi kesempatan untuk bertanya. 

1.4. Rumusan Masalah 
               Berdasarkan latar belakang di atas , maka permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut: 
1. Apakah melalui medode jigsaw dengan bantuan LKS dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn pada  kelas IV SD Negeri Trimulyo 01 Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati ? 

2. Bagaimanakah metode Jigsaw dengan bantuan LKS dapat meningkatkan 
keaktifan belajar PKn pada siswa kelas 4 SD Negeri Trimulyo 01 Kecamatan 
Juwana?  
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.5.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam kegiatan perbaikan pembelajaran yang 
juga   merupakan pengalaman penulis sebagai guru di SD adalah sebagai berikut: 
Untuk mengetahui apakah penerapan metode jigsau dengan bantuan LKS  dapat 
meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri Trimulyo 01 dengan 
Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah 
kabupaten/ kota dan propinsi, indikator “menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah 
kabupaten atau kota “ 

1.5.2. Manfaat Penelitian  
    Mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi siswa, guru, maupun  bagi 
sekolah. 
       1.5.2.1. Manfaat bagi siswa 

Dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelass IV SD Negeri Trimulyo 01 
dalam mengikuti proses pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn dengan  
Kompetensi Dasar mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah 
kabupaten/ kota dan propinsi, indikator “menjelaskan lembaga-lembaga 

pemerintah kabupaten atau kota “ 
1.5.2.2. Manfaat bagi guru 

 Untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar siswa dapat menguasai 
materi khususnya mata pelajaran PKn pada Kompetensi Dasar mengenal 
lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi  
dengan indikator “menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten atau 
kota “ 

1.5.2.3.Manfaat bagi sekolah 
          Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat inovasi atau 
perubahan maka perbaikan pembelajaran memberi kesempatan yang besar  
begi guru dan sekolah untuk berkembang. Hal ini dapat sebagai bahan 
pertimbangan dan kajian untuk dapat disebarkan kepada sekolah lain.  


