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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

PKn merupakan pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada 

siswa sedini mungkin, karena penanaman pemahaman pelajaran PKn dapat 

mempengaruhi tingkah laku anak.  Pembelajaran PKn selama ini kurang      

menarik minat siswa, dan guru berperan penting dalam keberhasilan  suatu 

pembelajaran. Selain penggunaan model pembelajaran yang tepat, motivasi 

dan minat belajar siswa ikut menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.  

Mengapa motivasi penting bagi keberhasilan pembelajaran ? karena 

tanpa adanya dorongan pada diri peserta didik untuk menjalankan suatu 

pembelajaran dan kurang adanya minat belajar akan mempengaruhi 

keberhasilan suatu pembelajaran. 

Pada pembelajaran yang telah berlangsung selama ini, dan dari 

pengamatan menunjukkan data bahwa motivasi belajar siswa kelas II SDN 

Porangparing dalam mengikuti pelajaran PKn masih rendah. Banyak hal yang 

menunjukkan rendahnya motivasi  siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

misalnya : siswa kurang mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak 

membawa buku sumber, siswa ramai saat proses belajar, siswa kurang 

merespon pembelajaran, disuruh bertanya tidak mau , saat diberi pertanyaan 

tidak dapat menjawab .  

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya motivasi belajar. Motivasi 

belajar sangat penting artinya bagi guru dan siswa. Arti penting motivasi bagi 
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siswa diantaranya adalah : (1) Menginformasikan kekuatan usaha untuk 

belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya (2) Menyadarkan kedudukan 

pada awal belajar, proses dan akhir belajar ( 3) Memberi pengarahan pada 

kegiatan pembelajaran(4) Dapat menumbuhkan semangat belajar. 

Tantangan profesional guru terletak pada bagaimana “mengubah” 

siswa yang tak berminat menjadi semangat, serta dapat mengubah siswa 

cerdas yang malas menjadi rajin belajar. Berdasarkan pengamatan saat 

mengajar mata pelajaran PKn, data yang diperoleh peneliti menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi gotongroyong khususnya 

hidup rukun di rumah dan di sekolah masih rendah, Hal itu dapat dilihat pada 

siswa kelas II SD N Porangparing, dari 40 siswa hanya 14 siswa (35%) yang   

dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar.  

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan siswa memahami 

pelajaran PKn adalah karena pembelajaran bersifat monoton dengan ceramah 

saja, dimana guru yang aktif sedang siswa cenderung hanya sebagai 

pendengar. Oleh karena itu, agar siswa lebih memahami materi pembelajaran, 

maka perlu dirancang suatu model pembelajaran yang bermanfaat bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran PKn. Salah satu usaha untuk mengatasi 

keadaan yang demikian, yaitu penggunaan media secara terintegrasi dalam 

proses belajar mengajar, karena fungsi media selain sebagai penyaji stimulus 

informasi, juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak tenaga pendidik yang masih 

belum atau minim dalam menggunakan alat bantu belajar, sehingga siswa 

bosan mengikuti pelajaran yang monoton ceramah, ramai sendiri, cenderung 
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diam waktu ditanya sehingga tujuan  pembelajaran tidak tercapai sesuai yang 

diharapkan. 

Berangkat dari pemikiran dan temuan di atas, peneliti mencoba 

memecahkan masalah tersebut dengan penggunaan alat peraga gambar. 

Mengapa memilih penggunaan alat peraga gambar? karena menurut peneliti, 

alat peraga gambar adalah media gambar yang menarik dan disenangi anak 

berbagai umur. Dengan melihat kondisi yang demikian, maka diadakan 

sebuah penelitian dengan judul : “Peningkatan Motivasi Belajar Pkn Melalui 

Penggunaan Alat Peraga Gambar Bagi Siswa Kelas II Semester I SD N 

Porangparing Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, klarifikasi dan pembatasan masalah 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Apakah melalui penggunaan alat peraga gambar dapat meningkatkan 

motivasi belajar PKn bagi siswa kelas II SD N Porangparing Sukolilo Pati 

tahun pelajaran 2012/2013?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar PKn pada siswa kelas II           

SD N Porangparing Sukolilo Pati tahun pelajaran 2012/2013 
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2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan motivasi belajar PKn melalui penggunaan alat peraga 

gambar khususnya pada siswa kelas II  semester I SD N Porangparing 

Sukolilo Pati tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Perbaikan pembelajaran PKn di kelas II SD yang dilaksanakan 

melalui Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan bermanfaat bagi siswa, guru sebagai peneliti, maupun sekolah. 

1. Bagi Siswa 

Meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa pada pelajaran PKn melalui 

teknik penggunaan alat peraga gambar, serta meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn. 

2. Bagi Guru 

a. Mendapat pengalaman langsung dalam pembelajaran PKn dalam 

meningkatkan motivasi, minat dan pemahaman siswa melalui teknik 

penggunaan alat peraga gambar 

b. Guru dapat melihat perkembangan siswa khususnya dalam pelajaran 

PKn. 

3. Bagi Sekolah 

Menambah khasanah perpustakaan sekolah yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menyusun program pembelajaran khususnya PKn. 

 

 


