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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

  Pembelajaran adalah usaha untuk  mengarahkan siswa didalam proses

belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan belajar sesuai dengan  yang

diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi siswa karena

pada dasarnya  mereka yang akan belajar. Siswa memiliki perbedaan antara

yang satu dengan yang lain. Mereka mimiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing.

 Oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-

perbedaan siswa tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar dapat merubah

kondisi anak dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam pembelajaran tidak

lepas dari berbagai kegiatan yang menunjang untuk tercapainya tujuan

pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang

positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar.

 Hal ini sesuai yang diungkapkan Sugandi, dkk (2000:25) yang

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku

yang dimaksud meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang

berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa
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Peran  guru dalam pembelajaran sangat  berpengaruh bagi keberhasilan

siswa dalam belajar. Pada pembelajaran konvensional guru mengajar

sejumlah siswa dalam rangka ruangan yang kapasitasnya besar dan siswa

diasumsikan mempunyai kemampuan dan kecakapan yang sama. Di dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 523) menyatakan bahwa

“Konvensional adalah tradisional”, sedangkan tradisional sendiri diartikan

“Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada

norma dan adat kebiasaan yang ada turun temurun”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan metode

pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran yang hanya

berpegang pada adat kebiasaan yang ada. Metode pembelajaran konvensional

yang sering dipakai adalah metode ceramah. Ha ini sesuai yang diungkapkan

Purwoto (2000: 72) yang menyatakan bahwa “ Metode ceramah merupakan

metode yang paling banyak dipakai. Metode ini dianggap oleh sebagian besar

guru sebagai metode pembelajaran yang paling mudah dilaksanakan. Jika

bahan pelajaran sudah dikuasai dan sudah ditentukan urutan penyampaiannya,

guru tinggal memaparkan di kelas. Siswa memperhatikan guru berbicara,

mencoba menangkap apa isi materi yang diajarkan, dan membuat catatan-

catatan”.

Kelemahan  metode ceramah  menurut Purwoto (2000: 75) adalah

Proses pembelajaran  berjalan membosankan, serta mengakibatkan siswa

menjadi  pasif, karena tidak berkesempatan untuk menemukan sendiri konsep

yang diajarkan. Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran sangat
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berpengaruh  pada tercapainya tujuan pembelajaran. Sehingga seorang guru

harus dapat menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran untuk

menciptakan  pembelajaran yang aktif  dengan  adanya partisipasi siswa

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Proses pembelajaran PKn  kelas  V di SD Negeri 01 Jantiharjo dari

hasil pengamatan ternyata belum optimal. Kurangnya partisipasi siswa dalam

mengikuti pembelajaran berdampak terhadap hasil belajar siswa. Peneliti

melihat tingkat partisipasi siswa  dengan indikator partisipasi : 1. Keaktifan

mengerjakan soal 55%,  2. Keaktifan bertanya 55%, 3. Keaktifan menjawab

59%, 4. Keaktifan mengajukan pendapat 50%, 5. Membuat kesimpulan

pembelajaran 50% . Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata

pelajaran PKn adalah 7,0.  Rata–rata  hasil belajar siswa yang belum tuntas

(KKM < 7,0) sebanyak 38%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang

sudah tuntas (KKM > 7,0) sebanyak 62%.

 Strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan partisipasi siswa

adalah  melibatkan siswa dalam pembelajaran di kelas dengan mengajak

siswa  maju ke depan untuk mengerjakan soal yang  disediakan oleh guru.

Tetapi strategi tersebut kurang  mendorong siswa untuk berpartisipasi karena

hanya sebagian kecil saja yang  berperan di dalamnya. Sedangkan sebagian

besar siswa hanya  menjadi penonton.  Sehingga diperlukan penerapan

strategi yang dapat melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam

pembelajaran  dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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Kondisi tersebut menjadi latar belakang penulis untuk melakukan

penelitian melalui tindakan pembelajaran dengan menerapkan strategi firing

line (garis tembak) untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran

PKn pada siswa kelas V di Sekolah Dasar. Sehingga penulis mengambil judul

“ Penerapan Strategi Firing Line Untuk Meningkatkan Partisipasi Siswa

Dalam Pembelajaran PKn Kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo Tahun Ajaran

2012/2013”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti pengaruh penerapan

strategi pembelajaran firing line terhadap usaha dalam meningkatkan

partisipasi siswa. Agar penelitian dapat jelas dan terarah maka perlu

diadakan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Strategi pembelajaran yang diteliti pengaruhnya terhadap usaha

dalam meningkatkan  partisipasi  siswa yaitu strategi pembelajaran

firing line.

2. Partisipasi siswa diartikan sebagai peran serta siswa dalam

mengikuti pembelajaran.

3. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 01 Jantiharjo pada siswa kelas

V semester dua tahun ajaran 2012/2013.
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C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah

sebagai berikut :

1. Apakah penerapan strategi firing line dapat meningkatkan partisipasi siswa

dalam pembelajaran PKn kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo?

2. Apakah penerapan strategi firing line dapat meningkatkan hasil belajar

siswa dalam pembelajaran PKn kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka, maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn kelas V

SD Negeri 01 Jantiharjo melalui  penerapan strategi firing line.

2. Untuk meningkatkan  hasil belajar  siswa dalam pembelajaran PKn kelas

V SD Negeri 01 Jantiharjo melalui  penerapan strategi firing line.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas

wawasan khususnya tentang strategi pembelajaran firing line dapat

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses  pembelajaran.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Siswa

1) Menciptakan suasana pembelajaran PKn yang lebih bermakna

dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi

aktif dalam proses pembelajaran.

2) Melatih sikap partisipasi siswa dalam pembelajaran.

3) Siswa mendapatkan tambahan pengetahuan dari teman yang lain

pada saat saling berinteraksi dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Guru

1) Guru dapat mengetahui sejauhmana  siswa menguasai materi yang

telah diberikan melalui penerapan strategi firing line.

2) Strategi firing line dapat memberikan masukan kepada guru untuk

diterapkan dalam pembelajaran Pkn, bertujuan untuk
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meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn kelas V

SD Negeri 01 Jantiharjo.

c. Bagi Sekolah

1) Sebagai masukan bagi sekolah untuk bahan pertimbangan dalam

perencanaan program peningkatan kualitas pembelajaran untuk

memperoleh mutu lulusan yang berkualitas.

2) Sekolah dapat memajukan kualitas pendidikan dengan

mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif,

diantaranya strategi firing line dengan mengoptimalkan fasilitas

yang tersedia.


