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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan maupun pendidikan merupakan suatu hal yang selalu 

melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejak manusia 

pertama kali diciptakan pengetahuan merupakan sesuatu yang mendasar. Baik 

pengetahuan yang diperoleh secara formal maupun informal. Mengingat peneliti 

adalah calon seorang pendidik atau guru sudah seharusnya  memiliki banyak 

wawasan untuk menjadi guru yang profesional. 

Bentuk-bentuk kompetensi dan profesionalisme seorang guru adalah: (1) 

penguasaan bahan ajar; (2) penguasaan landasan-landasan pendidikan; (3) 

mengelola program belajar mengajar; (4) mengelola interaksi-interaksi belajar-

mengajar; (5) mampu mengelola kelas; (6) mampu menggunakan media atau 

sumber belajar; (7) mampu menilai prestasi belajar siswa; (8) mengenal dan 

menyelenggarakan fungsi layanan dan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal 

dan mampu menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) memahami prinsip-

prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pengetahuan (Marno dan idris, 2008:55; 

Naim, 2011:60-61). 

 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP): mata 

pelajaran kewarganegaraan dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan 

wawasan peserta didik akan status, hak, dan  kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 

sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa 

dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 

pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Di SD Negeri Randuacir 02 Salatiga khususnya di kelas 4 yang berjumlah 

27 siswa, dapat dijelaskan bahwa siswa mengalami kesulitan untuk meningkatkan 
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hasil belajar dalam proses pembelajaran PKn. Selain itu berdasarkan hasil diskusi 

dan konsultasi dengan guru kelas 4, diperoleh beberapa kesenjangan dalam proses 

pembelajaran antara lain: kemampuan rata-rata siswa kelas 4 yaitu masih kurang 

memenuhi nilai yang mencapai di atas KKM, nilai KKM yaitu 65. Dalam proses 

pembelajaran siswa cepat bosan, kurang konsentrasi dan kemampuan untuk 

memahami materi kurang. Guru kelas mengalami kesulitan dalam penyampaian 

materi yang diajarkan kepada siswa, terutama dalam hal pemusatan perhatian atau 

konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Selain itu juga kecenderungan mengajar 

dengan ceramah bervariasi serta keluhan terhadap sarana dan prasarana yang 

dirasa belum cukup memadai, ketersediaan buku paket yang kurang lengkap, 

papan tulis yang masih menggunakan papan hitam dan kapur. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti menyarankan untuk menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) masyarakat belajar. 

 

Tabel 1 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar PKn Siswa Kelas 4 

SD Negeri Randuacir 02 Salatiga 

 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 13 48,2% 

2 Belum Tuntas 14 51,8% 

Jumlah 27 100% 

Nilai Maksimum 90   

Nilai Minimum 40   

Nilai Rata-Rata 62,4    

 

CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan keterkaitan 

antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, diharapkan peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga peserta didik akan merasakan pentingnya belajar, dan 

pemerolehan makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajari. Memungkinkan 

proses belajar yang tenang dan menyenangkan karena berlangsung secara 

alamiah. CTL mendorong peserta didik memahami hakekat, makna, dan manfaat 
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belajar, bahkan kecanduan belajar. Kondisi terwujud ketika peserta didik 

menyadari tentang apa yang mereka perlukan untuk hidup dan bagaimana cara 

untuk menggapainya (Mulyasa, 2011:102-103). 

Berdasarkan penelitian yang relevan dengan mengangkat latar belakang 

permasalahan yang sama yaitu mengenai kesulitan siswa untuk meningkatkan 

hasil belajar. Ditinjau dari kurangnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran  

baik secara fisik dan mental, bahkan belum mengkaitkan bahan pengajaran 

dengan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari atau benda nyata. Guru 

kurang memanfaatkan sumber belajar, proses pembelajaran juga kurang kreatif 

dan inovatif. Dalam penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

minat dan semangat sehingga siswa termotivasi ingin tahu atau membuktikan 

untuk mendapatkan jawaban dengan pengalamannya sendiri. Terbukti nilai hasil 

belajar siswa meningkat dibandingkan sebelumnya yang belum menggunakan 

CTL yaitu dari yang semula siswa yang tuntas sebesar 64% di akhir siklus II 

menjadi 94% (Hendrawati, 2011:1,70). 

Model pembelajaran CTL terbukti dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah dan tujuan penelitian yang sama, konsep pembelajaran yang menekankan 

keterkaitan materi dengan dunia nyata serta kegiatan yang menunjukkan keaktifan 

siswa (Hendrawati, 2011:70). Sedangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) 

lingkup permasalahannya juga mengenai dunia nyata tentang manusia dan 

hubungan sosialnya. Jadi ada keterkaitan antara CTL dengan pembelajaran PKn. 

Terkait dengan banyaknya siswa yang nilainya di bawah KKM maka peneliti 

berusaha memberikan alternatif tindakan yaitu menggunaan model pembelajaran 

CTL dengan komponen masyakat belajar, untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran PKn di kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 semester II tahun 

ajaran 2012/2013 Salatiga. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh dari hasil diskusi dan 

konsultasi dengan guru kelas, dapat diidentifikasi masalah yang menyebabkan 

rendahnya hasil belajar PKn siswa kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga. Nilai 
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hasil belajar siswa masih rendah karena yang belum mencapai KKM sekitar 

51,8% dari 27 siswa. Hal tersebut menunjukkan belum tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan baik. 

Rendahnya hasil belajar siswa ditinjau dari tiga aspek: Pertama, dari sisi 

siswa antara lain: Sebagian besar siswa kurang memiliki motivasi dan ketertarikan 

dalam mengikuti pembelajaran. Cepat bosan dan kurang berkonsentrasi sehingga 

daya serap dan pemahaman terhadap materi pelajaran kecil. Siswa malu bertanya 

mengenai materi yang belum mereka pahami. Ada yang malas untuk berangkat ke 

sekolah. Ada pula yang memiliki keterbatasan fisik. 

Kedua, dari sisi guru antara lain: Penggunaan metode dan media kurang 

inovatif, yang sering digunakan oleh guru yaitu ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas, kadang-kadang menggunakan diskusi kelompok dan 

demonstrasi. Guru kurang melibatkan siswa sehingga siswa kurang termotivasi 

dan tertarik mengikuti pembelajaran. Guru mengalami kesulitan untuk membuat 

siswa berkonsentrasi pada pelajaran. 

Ketiga, dari sisi sarana dan prasarana atau lingkungan sekolah antara lain: 

Ketersediaan buku paket kurang lengkap dan terbatas. Masih menggunakan papan 

tulis hitam dan kapur. Belum ada fasilitas LCD proyektor di dalam kelas. 

Penyebab masalah-masalah  tersebut antara lain: Siswa malas atau kurang 

termotivasi untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Banyak aktifitas yang 

dilakukan sebagian besar siswa, misalnya pulang sekolah masih ada tambahan 

kegiatan ekstrakurikuler maupun les mata pelajaran di sekolah. Terdapat beberapa 

siswa yang mengikuti les PPA yang diadakan oleh sebuah gereja yang juga 

menuntut keikutsertaan mereka. Sesampainya di rumah sudah kelelahan sehingga 

tidak sempat untuk belajar. Beberapa siswa pernah tinggal kelas, selain itu 

perhatian orang tua murid yang kurang terutama dalam mendampingi putra-

putrinya dalam mengerjakan tugas rumah. Selain itu juga pengaruh dari 

pendidikan yang siswa trima selama di kelas 3 yang dirasa belum optimal. Selain 

itu keterbatasan buku paket, belum ada tindak lanjut dari pihak sekolah sehingga 1 

buku digunakan oleh 2 sampai 3 siswa. Sarana dan prasarana lain yang dirasa 

masih kurang mendukung pembelajaran. Serta yang terpenting yaitu kurangnya 
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inovasi guru dalam pemanfaatan model dan media belajar serta kurang 

memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Keterkaitan antara masalah yang diuraikan di atas tentunya sangatlah 

berkaitan. Proses belajar mengajar di dalam kelas dapat berjalan dengan baik, 

apabila ada hubungan timbal balik dan saling kerjasama yang baik antara guru 

dengan siswa dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta lingkungan belajar 

siswa. Terlebih lagi apabila siswa kurang memahami materi pelajaran maka akan 

berdampak pada hasil belajar mereka akibatnya banyak siswa yang akan tinggal 

kelas. Guru yang mengajar juga mengalami kesulitan dengan proses penyampaian 

materi kepada siswa. 

Berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan guru kelas 4 SD Negeri 

Randuacir 02 mengenai dampak atau akibat apabila masalah itu dibiarkan yaitu 

siswa tidak memiliki peningkatan dalam hasil belajar. Ketertarikan siswa dalam 

mengikuti pelajaran semakin berkurang karena tidak adanya inovasi baru dalam 

pembelajaran. Siswa sulit mengatasi masalah akademik mereka. Terdapat 

peningkatan persentase siswa yang tidak memenuhi KKM sehingga tidak tuntas 

nilainya dan tidak dapat naik kelas. Segi profesional guru juga dipertanyakan. 

Dari pihak sekolah tentunya mengalami kesulitan untuk menaikkan siswa dan 

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Kemudian manfaat yang 

dapat diperoleh apabila dilakukan tindakan yaitu adanya peningkatan hasil belajar 

siswa sehingga diharapkan semua siswa dapat memenuhi KKM dan tuntas. 

Adanya inovasi untuk guru dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. 

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan yang dilaksanakan 

oleh sekolah tersebut. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah dan untuk menghindari penyimpangan dari masalah yang diteliti, maka 

perlu adanya pembatasan masalah. Masalah yang diteliti dalam kesempatan ini 

hanya dibatasi pada upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran CTL masyarakat belajar. Selain itu bagaimana CTL 
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masyarakat belajar dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 4 SD Negeri 

Randuacir 02 Salatiga semester II tahun ajaran 2012/2013. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dilakukan penelitian, sebagai berikut: 

1. Apakah hasil belajar siswa pada pelajaran PKN di kelas 4 SD Negeri Randuacir 

02 Salatiga Semester II tahun ajaran 2012/2013 dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL masyarakat belajar?. 

2. Bagaimana penggunaan model pembelajaran CTL masyarakat belajar pada 

pelajaran PKN, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD 

Negeri Randuacir 02 Salatiga Semester II tahun ajaran 2012/2013?. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PKn di kelas 4 SD 

Negeri Randuacir 02 Salatiga Semester II tahun ajaran 2012/2013.  

2. Selain itu juga untuk menerapkan penggunaan model CTL dengan menekankan 

masyarakat belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn di kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga Semester II 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada kesempatan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang positif dan berguna untuk kemajuan pendidikan, 

adapun manfaat yang diharapkan yaitu: 
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1.6.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Pengetahuan baru mengenai penerapan CTL sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar serta untuk menambah referensi dan sebagai 

dasar untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Sekolah 

Dapat memberikan manfaat bagi sekolah dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa selama pembelajaran di dalam kelas. Terutama dalam penggunaan 

model pembelajaran CTL masyarakat belajar yang dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran PKn atau mata pelajaran yang lain. 

b. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan model pembelajaran CTL masyarakat belajar 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa. Memotivasi untuk lebih 

meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam pemilihan strategi, model dan 

media untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Adanya peningkatan pemahaman terhadap pelajaran PKn yang dipelajari 

sehingga hasil belajarnya juga ikut meningkat. Siswa turut berperan aktif dalam 

proses belajar, menemukan dan memecahkan masalah kesulitan belajar yang 

mereka hadapi. Melatih kerjasama dan sikap saling menghargai diantara temannya 

dan guru. Mereka juga diberikan kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan 

dan pengalaman yang mereka miliki dengan pembelajaran yang dikaitkan dengan 

dunia nyata karena mereka mengalami sendiri. 

 

 

 

 


