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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wujud peradaban suatu bangsa. Suatu 

bangsa yang beradab pasti merupakan bangsa yang terdidik. Sebuah 

bangsa yang beradab menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bertanah air. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kreativitas 

pendidikan bangsa itu sendiri. Dalam arti sempit, pendidikan merupakan 

suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak dan budi mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

“Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pihak pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid” (Sagala, 2006: 61). Sehingga 

pada proses pembelajaran terdapat interaksi antara guru dan siswa, 

interaksi tersebut terjalin sebaik mungkin untuk mencapai prestasi belajar 

yang maksimal. Guru harus dapat menyesuaikan antara bahan ajar dengan 

metode pembelajaran agar murid dapat mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 
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Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah upaya sadar 

dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara 

dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan 

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan 

kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. PKn merupakan mata 

pelajaran yang juga merupakan sarana dan media bagi siswa untuk dapat 

mengetahui seluk-beluk tentang negaranya, hakekat kehidupan berbangsa 

dan bernegara serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di Indonesia 

sendiri, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang menjadi salah 

satu mata pelajaran utama yang ada di sekolah, baik di tingkat pendidikan 

dasar, menengah, maupun atas. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran 

pada mata pelajaran PKn bisa dikatakan turut berperan dalam 

menyumbang kualitas peserta didik sebagai penerus bangsa.  

Pembelajaran PKn mengembangkan pengetahuan siswa tentang 

pengembangan moral dan kepribadian yang bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Sehingga untuk menunjang hal tersebut agar sesuai dengan 

hakekat pendidikan  kewarganegaraan, proses pembelajaran PKn sangat 

membutuhkan metode maupun strategi yang inovatif dan aplikatif, serta 

tidak melulu bersifat teoritis saja. 

Dalam sebuah situasi pendidikan, dapat dipahami bahwa  suatu 

perbaikan proses pendidikan terjadi apabila peserta didik telah mengalami 

perubahan perilaku. Itulah sebab pendidikan yang notabenenya juga 

merupakan landasan pemikiran untuk memajukan peradaban bangsa, 
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cenderung dikaitkan dengan mata pelajaran (PKn) yakni sebagai mata 

pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan etika dan moral. 

Namun, yang terjadi adalah banyaknya sekolah-sekolah yang hasil 

belajar PKn-nya masih kurang maksimal. Misalnya, hasil belajar PKn 

kelas IV SD Negeri Gabugan 1 Tanon Sragen, tahun ajaran 2011/2012. 

Dari hasil sekali ulangan harian, dua kali tugas, dan ulangan tengah 

semester ganjil, hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 75, hanya sebesar 31,5% siswa atau kurang dari 

50% siswa dalam satu kelas. Hal ini menunjukkan bahwa kadar 

pemahaman siswa tentang hal kewarganegaraan masih rendah. Padahal 

PKn merupakan mata tombak dari semua mata pelajaran yang ada di 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu perlu usaha 

untuk meningkatkan hasil belajar mata peajaran PKn. Cara yang paling 

logis demi mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan 

kualitas pembelajaran terlebih dahulu. Seperti ysng diungkapkan oleh 

Bloom (1982 : 11) bahwa tiga faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

yaitu kemampuan kognitif, motivasi berprestasi dan kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang digunakan. 

Sedangkan sebuah pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari 

motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang efektif 

dan relevan. Model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assesment dan Satisfaction) dinilai tepat untuk mencoba mengatasi 

masalah tersebut. Model pembelajaran ini terdiri dari lima komponen yaitu 

assurance, relevance, interest, assessment, dan satisfaction yang disusun 

berdasarkan teori belajar. Selain itu unsur yang penting dalam model 

pembelajaran ini adalah aspek minat dan kepuasan siswa yang nantinya 

akan berpengaruh pada motivasi belajar siswa sehinggga turut 

mendongkrak hasil belajar mereka. 

Melalui penelitian tindakan kelas (PTK) ini, diharapkan ada 

peningkatan hasil belajar yang memuaskan. Guru PKn sebagai mitra 

peneliti sangat mendukung dalam upaya pencapaian kondisi tersebut. 

Melalui model pembelajaran ARIAS akan dapat mencapai hasil belajar 

yang maksimal. 

 B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu: 

1. Model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum 

bervariasi. 

2. Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Gabugan 1 Tanon Sragen pada 

mata pelajaran PKn masih rendah. 

3. Siswa kurang fokus terhadap pembelajaran. 

4. Motivasi belajar siswa masing kurang. 

5. Guru kurang mengoptimalkan penggunaan media. 
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 C. Pembatasan Masalah 

Agar Penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas 

jangkauannya maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran ARIAS pada materi “Sistem Pemerintahan 

Kabupaten, Kota, dan Provinsi”. 

2. Hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Gabugan 1 Tanon 

Sragen semester gasal tahun ajaran 2011/2012 pada aspek 

kognitifnya. 

 D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan dicari jawabannya 

melalui penelitian ini adalah “Apakah melalui model pembelajaran ARIAS 

dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri Gabugan 

1 Tanon Sragen semester gasal tahun ajaran 2011/2012?” 

 E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan  hasil belajar PKn dengan menggunakan  model 

pembelajaran ARIAS pada siswa kelas IV SD Negeri Gabugan 1 Tanon 

Sragen semester gasal tahun ajaran 2011/2012. 
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 F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran PKn, terutama pada 

peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

ARIAS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru PKn, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif seperti model 

pembelajaran ARIAS dalam mengajar PKn guna meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan hasil belajarnya melalui model pembelajaran 

ARIAS. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi  

positif pada sekolah dalam rangka perbaikan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran. Model pembelajaran ARIAS dapat diterapkan 

di sekolah yang bersangkutan dalam mata pelajaran apapun. 

d. Bagi peneliti, merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori yang 

diperoleh di bangku kuliah sebagai upaya mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian 

yang relevan. Peneliti bisa membuktikan bahwa model 

pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 


