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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang  menampilkan keunggulan kualitas suatu bangsa. Keunggulan suatu 

bangsa  sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, terutama dalam menyiapkan 

peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan 

dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri, dan operasional pada bidang masing-

masing. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara optimal, 

apabila dilakukan pengembangan dan perbaikan terhadap komponen pendidikan 

itu sendiri. 

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, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). 

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses 

yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu 

sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar yang terlaksana dengan baik apabila 

terjadi interaksi yang efektif antara guru dan murid. 

Saat ini masih banyak siswa yang masih mengalami masalah kesulitan 

belajar, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kalau diperhatikan lebih 

lanjut, sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar 

mereka. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan dari siswa sendiri, seperti bakat, 

cara belajar, minat, IQ, kecepatan belajar yang berbeda-beda. Menurut Suparmo 

(2011:128),  ada 3 kategori besar sumber masalah belajar yaitu: (1) masalah yang 

berasal dari diri si pelajar sendiri, (2) masalah yang berasal dari lingkungan baik 

berupa fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan, dan (3) masalah yang ada di 

dalam masyarakat. 
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Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pencapaian 

hasil belajar PKn, misalnya model yang dipakai guru dalam pembelajaran PKn, 

meskipun faktor lain yang berasal dari diri siswa sendiri seperti minat, motivasi, 

gaya belajar, kecerdasan, dan kreativitas mungkin juga turut berpengaruh. 

Keberadaan pendekatan model atau metode pembelajaran sangatlah penting 

karena di dalamnya akan terdapat upaya dan strategi dari seorang guru untuk 

menyampaikan isi dari materi pembelajaran. Berdasarkan observasi proses 

pembelajaran pada beberapa sekolah Dasar (SD) di Salatiga masih terdapat para 

guru PKn  yang menggunakan pembelajaran yang bersifat tradisional. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian hasil 

belajar PKn adalah dengan pengembangan dan pembaharuan dalam proses belajar 

mengajar. Dewasa ini, secara umum di bidang pendidikan dan secara khusus 

dalam pembelajaran Pkn, bermunculan model dan metode pembelajaran baru 

yang dianggap lebih mampu untuk mengakomodasi dan mengoptimalkan potensi 

dan karakteristik yang dimiliki siswa dan pada akhirnya secara signifikan dapat 

memberikan hasil belajar Pkn yang lebih baik daripada pendekatan tradisional 

(konvensional). Akan tetapi, keberadaan potensi dan karakteristik siswa yang 

berbeda-beda mungkin menyebabkan kefektifan masing-masing pendekatan 

pembelajaran berbeda-beda pula, sehingga dapat dikatakan sebuah model dan 

metode pembelajaran tidaklah selalu cocok dengan semua siswa. Oleh karena itu, 

perlu adanya penerapan model dan metode pembelajaran yang baru atau 

pengembangan pendekatan pembelajaran yang sudah ada dalam pembelajaran 

PKn dan penelitian yang membandingkan model atau metode yang baru tersebut, 

sehingga guru akan dapat mengetahui pembelajaran manakah yang cocok bagi 

siswanya. 

Salah Satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran CTL. Dalam pembelajaran siswa 

terlibat secara penuh dalam pembelajaran, dengan belajar melalui CTL siswa 

diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri materi yang sedang dipelajarinya 

sehingga siswa dimungkinkan dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Hal 

tersebut sesuai dengan teori belajar yang populer yaitu teori belajar 
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konstruktivisme. Salah satu metode yang juga dapat mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran adalah metode diskusi kelompok yang telah lama digunakan dalam 

proses pembelajaran, dalam pembelajaran dengan diskusi kelompok siswa juga 

dituntut untuk aktif. Sebagai upaya untuk memakasanimalkan model 

pembelajaran CTL dan metode diskusi kelompok salah satunya dengan 

penggunaan media Flip chart, media flip chart dapat diisi pesan-pesan dalam 

bentuk huruf, gambar, diagram, dan angka yang dapat dibuat semenarik mungkin 

supaya siswa merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh hasil pelajar PKn 

dengan menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dan 

metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari sejumlah masalah yang ditemukan yang menjadi fokus penelitian 

adalah penggunaan model pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dan 

metode diskusi kelompok berbantuan media flip chart dalam pembelajaran PKn 

terhadap hasil belajar kognitif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Penelitian ini supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran maka perlu 

adanya batasan masalah sesuai dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Contextual Teaching & Learning Berbantuan Media Flip Chart Berbantuan 

Media Flip Chart Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas 4 SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013”, variabel yang akan 

diukur adalah model pembelajaran CTL berbantuan media flip chart, metode 

diskusi berbantuan media flip chart dan hasil belajar PKn pada aspek kognitif. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dalam penelitian ini didapatkan rumusan masalah sebagai berikut ”adakah 

perbedaan pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model pembelajaran CTL 
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berbantuan media flip chart dengan penggunaan metode diskusi kelompok 

berbantuan media flip chart terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas 4 SD 

Kristen Satya Wacana Salatiga semester II tahun pelajaran 2012/2013?”. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai adalah untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model 

pembelajaran CTL berbantuan media flip chart dengan penggunaan metode 

diskusi kelompok berbantuan media flip chart terhadap hasil belajar PKn siswa 

kelas 4 SD kristen Satya Wacana Salatiga semester II tahun ajaran 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penilaian ini yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

untuk dunia pendidikan dalam penerapan model pembelajaran CTL berbantuan 

mediia flip chart dan metode diskusi kelompok berbantuan flip chart pada mata 

pelajaran PKn kelas 4 Sekolah Dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan menjadi pendidik di 

kemudian hari, terutama berkaitan dengan model dan media yang bisa 

meningkatkan hasil belajar. 

Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan 

media flip chart siswa diharapkan merasa senang mempelajari materi pelajaran 

PKn, dengan begitu hasil belajar dan pemahaman materi yang diberikan guru 

meningkat. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru 

untuk mengembangkan kompetensi mengajarnya terutama dengan memperhatikan 
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aktivitas belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dapat dijadikan 

rujukan untuk meningkatkan pelaksanaan sistem kegiatan pembelajaran. 

 


