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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Globalisasisi yang sedang melanda diseluruh dunia secara multidimensi, 

seperti dalam bidang ekonomi, pertahanan, sosial, budaya dan pendidikan 

membuat kita sebagai seorang pendidik tidak boleh diam saja menanggapi arus 

globalisasi yang sedang melanda dunia. Guru dituntut untuk dapat 

membimbing dan mendidik peserta didik yang dapt bersaing dikancah 

internasional. Upaya- upaya keras pun harus dilakukan untuk mewujudkan hal 

tersebut. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran yang bermakna dan 

memyenangkan bagi siswa.  

Proses pembelajaran akan senantiasa merupakan proses kegiatan 

interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar 

dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek 

pokoknya. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran 

merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar 

penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai 

sentral pembelajaran di kelas. 

 Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses pembelajaran, 

gurulah yang mengarahkan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. 

Karena itu guru harus dapat membuat suatu pembelajaran menjadi lebih 

efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan 
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membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan 

pelajaran tersebut. 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan 

meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, 

peran guru sangat penting dan diharapkan guru menguasai berbagai metode 

pembelajaran, sehingga dapat mengajar dengan baik dan mampu memilih 

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan keadaan siswa. 

Berdasarkan observasi dibulan Oktober akhir yang dilakukan di SD 

Negeri Harjodipuran, didapatkan hasil yang belum memuaskan untuk mata 

pelajaran PKn. Data yang diperoleh mencatat dari 42 siswa kelas IV 14 

memperoleh nilai di atas KKM. Sehingga jika dihitung-hitung siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM kurang dari 30% dari jumlah keseluruhan 

siswa di kelas. Hasil tersebut diambil saat ulangan harian yang dilakukan oleh 

guru di awal semester ganjil ini. Kebanyakan dari siswa terkendala dengan 

materi Pkn yang dianggap abstrak dan proses pembelajaran yang kurang 

membangkitkan semangat  mereka. 

 Salah satu penyebab kurangnya materi Pkn dapat terserap dengan baik 

oleh siswa adalah penggunaan model pembelajaran yang masih konvensional. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan saat pembelajaran guru awalnya 

memerangkan materi dengan ceramah, selanjutnya giliran siswa diberi tugas 
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mengerjakan Lembar Kerja Siswa yang sesuai dengan materi. Kemudian dari 

siswa sendiri saat di tanya tentang mata pelajaran PKn, mereka menjawab 

materi kelas IV dianggap terlalu sulit untuk mereka. Ada banyak materi yang 

mereka tidak mengerti, membuat mereka pusing dan bahkan memgakibatkan 

nilai mereka berada dibawah KKM.  

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah” partisipasi yang penuh 

nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang 

taat indonesia” (Winataputra :2006 : 20). Partisipasi warga negara yang efektif  

dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu dan 

ketrampilan intelektual serta ketrampilan untuk berperan serta. 

Memperhatikan  tujuan yang dikandung oleh mata pelajaran PKn 

maka seharusnya pebelajarannya disekolah-sekolah merupakan suatu 

kegiatan yang disenangi, menantang dan bermakna bagi peserta didik. 

Kegiatan belajar mengajar mengandung interaksi dari berbagai komponen 

seperti guru, murid, bahan ajar dan sarana lain yang digunakan pada saat 

kegiatan belajar berlangsung. 

Agar pembelajaran PKn  menjadi pembelajaran yang bermakna dan 

menyenangkan, dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang 

cukup efektif adalah melalui penerapan strategi jeopardy review. Oleh karena 

itu, perlu diadakan penelitian tindakan kelas untuk membuktikan bahwa 

melalui penerapan strategi jeopardy review dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV. 
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 Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka dalam 

penelitian ini, peneliti memilih judul “Peningkatan hasil belajar PKn 

menggunakan strategi jeopardy review pada siswa kelas IV SD Negeri 

Harjodipuran, Kecamatan Pasarkliwon, Kabupaten Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Memperhatikan situasi di atas,kondisi yang ada saat ini adalah 

1. Rendahnya hasil belajar siswa untuk mata pelajaran PKn. 

2. Metode yang digunakan masih konvensional. 

3. Belum menggunakan strategi jeopardy review. 

 

C. Batasan Masalah 

1. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jeopardy review. 

2. Penelitian ini dilakukan pada siswa Kelas IV SD Negeri Harjodipuran 

kecamatan Pasarkliwon kabupaten Surakarta. 

3. Materi yang akan diteliti adalah Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat dalam 

mata pelajaran PKn semester genap. 

 

D. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut: 
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“Apakah penerapan strategi jeopardy review dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri harjodipuran, kecamatan 

Pasarkliwon, kabupaten Surakarta?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah menjadi 

masukan para guru untuk meningkatkan hasil belajar PKn dengan strategi 

jeopardy review. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini : 

“Untuk meningkatkan hasil belajar PKn dengan menerapkan strategi 

pembelajaran jeopardy review pada siswa kelas IV SD Negeri 

Harjodipuran, Kecamatan Pasarkliwon, Kabupaten Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1.  Dengan menggunakan strategi jeopardy review, maka siswa akan lebih 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar akan meningkat. 

2. Bagi guru, untuk menambah pengetahuan tentang strategi  jeopardy review 

yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif proses pembelajaran di 

dalam kelas. 
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3. Bagi sekolah, memberikan sumbangan bagi sekolah dengan penerapan 

pembelajaran dengan strategi jeopardy review sebagai masukan dan 

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa khususnya mata pelajaran PKn dan dapat meningktkan kualitas 

sekolah pada umumya. 

4. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dan melatih kemampuan diri 

dalam mengadakan penelitian kelas yang tentunyan dapat memberikan 

manfaat bagi perbaikan pembelajaran. 

5. Bagi peneliti yang lain, dapat dijadikan tambahan wawasan sekaligus hasil 

penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam kegiatan penelitian yang 

sejenis. 

 


