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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Masalah belajar pada hakekatnya adalah proses kearah terbentuknya tingkah 

laku yang baru. Perbuatan belajar  dilakukan manusia sepanjang hidupnya  secara 

terus menerus dan dilakukan berulang-ulang, sehingga terbentuklah kebiasaan 

belajar, melalui belajar manusia berusaha mengaktualkan potensi dirinya dan juga 

lingkungan secara optimal. Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri sesorang, pembelajaran merupakan sebagaian dari proses 

belajar yang dapat ditujukan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman sikap dan juga tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

merupakan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar tingkah laku 

sebagai prose dari hasil belajar yang dipengaruhi oleh banyak Faktor baik Faktor 

yang berada dalam individu  (faktor internal) maupun faktor yang berada dalam luar 

individu (faktor eksternal).  

Dalam proses pembelajaran sering ditemukan bahwa pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Siswa hanya sebagai pendengar sehingga siswa menjadi malas 

mengikuti pelajaran. Siswa menjadi tidak mandiri dan hanya mengandalkan teman 

yang pandai karena pembelajaran tidak difokuskan pada proses, namun pada 

hasilnya. Siswa akan melakukan perbuatan-perbuatan yang curang dalam 

mengerjakan tugas ataupun tes misalnya menyontek atau menjiplak. Hal tersebut 
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terjadi akibat ketidakyakinan siswa pada kemampunnya sendiri.Untuk mencapai 

tujuan ini peranan guru sangat menentukan. Menurut Wina Sanjaya (2006: 19), peran 

guru adalah: “Sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, dan evaluator”. Sebagai motivator guru harus mampu membangkitkan 

motivasi siswa agar aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berhasil dengan baik. 

Dari hasil pengamatan awal dapat diketahui bahwa kemandirian belajar di SDN 

01 Harjosari  kemandirian belajar siswa kelas III masih rendah yaitu hanya 3 siswa 

atau 20 % yang telah mempunyai kemandirian belajar. Hal tersebut terjadi karena 

proses pembelajaran yang kurang menarik. Maka diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang menarik untuk mengatasi masalah tersebut. Guru di SDN 01 Harjosari 

masih menggunakan model pembelajaran ceramah. Model pembelajaran ini tidak 

dapat membangkitkan kemandirian siswa dalam belajar. Hal ini tampak dari perilaku 

siswa yang cenderung hanya mendengar dan mencatat pelajaran yang diberikan guru. 

Siswa tidak mau bertanya apalagi mengemukakan pendapat tentang materi yang 

diberikan siswa yang mau bertanya dan berani mengemukakan pendapat dari 15 

orang siswa kelas III hanya sekitar 3 orang (20 %) sedangkan sisanya (80%) siswa 

tidak mau bertanya dan tidak berani mengemukakan pendapat.  

Kenyataan-kenyataan yang peneliti jumpai pada sikap siswa dalam proses 

pembelajaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar PKn 

pada siswa di SDN 01 Harjosari masih rendah. Dalam hal ini peneliti berani 

mengungkapkan karena memang kemandirian belajar siswa SDN 01 Harjosari masih 

jauh dari pengertian kemandirian belajar. Berdasarkan pengamatan atau observasi 

pendahuluan yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa siswa SDN 01 Harjosari dalam 
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melaksanakan pembelajaran di kelas jarang sekali mengemukakan pendapat, 

mengajukan pertanyaan, apalagi mengajukan saran. Karena kemandirian belajar 

siswa yang rendah itu, hasil belajar yang diperoleh juga menjadi rendah (Nana 

Sudjana, 2005). Terkait belum optimalnya hasil belajar siswa kelas III SDN 01 

Harjosari, maka penulis berupaya menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang bermakna yang 

bermuara pada pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka dengan adanya penggunaan metode 

Contextual Teaching Learning yang selanjutnya disingkat CTL diharapkan dapat 

meningkatkan kemandirian siswa pada pembelajaran, maka peneliti mengadakan 

sebuah penelitian dengan judul “Peningkatan Kemandirian Belajar PKn Melalui 

Metode CTL Siswa Kelas III Semester 1 SDN 01 Harjosari Tahun Pelajaran 

2012/2013 ”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan lebih efektif, 

efisien, terarah dan dapat dipahami lebih mendalam. Dalam penelitian ini 

peningkatan kemandirian belajar siswa sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel 

bebasnya adalah penggunaan metode CTL. Adapun yang menjadi bagian dari 

variabel tersebut adalah mata pelajaran PKn semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 
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C. Rumusan Masalah 

Guna mempermudah dalam memahami penggunaan pendekatan Contextual 

Teaching Learning  maka penelitian dipusatkan pada pertanyaan sebagai berikut: 

Apakah penggunaan metode CTL dapat meningkatkan kemandirian belajar PKn 

siswa kelas III semester 2  SD N 01 Harjosari Tahun 2012/2013 ? 

 

D.   Tujuan Penelitian 

  a. Tujuan Umum  

Penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam pemelajaran PKn dan membantu guru dalam 

upaya peningkatan kemandirian siswa 

b. Tujuan Khusus  

Meningkatkan kemandirian belajar PKn melalui metode CTL pada siswa 

kelas III semester 2 SD N 01 Harjosari Tahun 2012/2013. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengharapkan penilitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat secara teoretis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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a.    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan pendidikan, terutama dapat mengembangkan kemandirian 

belajar melalui metode CTL. 

b.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. 

2.  Manfaat secara praktis 

a. Bagi siswa 

     Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn sehingga 

kemandirian siswa menjadi lebih meningkat. 

b. Bagi guru 

     Sebagai pedoman dalam menerapkan pendekatan pembelajaran Pkn khususnya 

dengan pendekatan  CTL. 

c. Bagi sekolah 

    Penelitian ini merupakan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan 

dalam pembelajaran PKn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


