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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan 

belajar. Baik ketika ia sedang melakukan aktivitas sendiri maupun secara 

berkelompok. Belajar merupakan suatu yang penting, karena dengan belajar 

seseorang akan memperoleh perubahan yang dulunya ia tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak merasa menjadi dapat merasakan, dari tidak dapat mengerjakan 

menjadi dapat mengerjakan, dari tidak dapat menggerakkan menjadi dapat 

menggerakkan, dan dari tidak terampil menjadi terampil. 

Belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

berbeda namun ketiganya bermuara pada tujuan yang sama. Belajar dapat 

terjadi tanpa adanya pembelajaran, namun perlu diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran dalam belajar itu lebih menguntungkan yakni hasil belajar akan 

tampak jelas. Mengajar bertujuan untuk menciptakan situasi yang mampu 

mendorong siswa untuk belajar. Bahwa dalam situasi ini terjadi proses transfer 

ilmu dari guru terhadap siswa. Dalam pembelajaran, terjadi interaksi antara 

guru dan siswa dan antar sesama siswa untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan yaitu terjadinya perubahan yang lebih baik. 

Pandangan mengenai pembelajaran sebagai proses transfer ilmu dari 

guru kepada siswa atau guru sebagai satu-satunya sumber informasi, hal 

tersebut saat ini semakin banyak memperoleh kritikan. Dikarenakan siswa 
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sebagai obyeknya bersikap pasif, sehingga potensi-potensi yang dimiliki tidak 

dapat berkembang secara optimal. Sesuai UUD 1945 pada alinea ke-4 termuat 

cita-cita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pendidikan 

adalah suatu usaha untuk memberdayakan manusia. Menurut Tilaar (dalam 

Aunurrahman, 2012: 9) manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat 

berpikir kreatif, mandiri, dan dapat membangun baik dirinya sendiri maupun 

masyarakat. 

Dalam kenyataan setiap individu selalu dihadapkan pada berbagai 

permasalahan. Seorang siswa menghadapi masalah yang berkaitan dengan 

aktivitas atau tugas-tugas belajarnya. Misalnya, tidak memiliki semangat, 

kurang percaya diri, merasa sulit untuk menyesuaikan diri, dan sebagainya. 

Masalah yang dihadapi dalam kenyataan adalah masih banyak siswa yang 

kurang memiliki motivasi untuk belajar. Mereka cenderung untuk melakukan 

apa yang ia inginkan, ketika ada perintah-perintah dalam proses pembelajaran 

mereka terlihat kurang semangat untuk mengerjakan hal tersebut. 

 Pada pembelajaran PKn di kelas, guru  menggunakan metode ceramah, 

dengan hal itu siswa hanya duduk, mendengar dan mencatat. Dalam situasi ini 

kemampuan siswa tidak tersalurkan secara optimal sehingga menimbulkan rasa 

bosan, jenuh dan tidak diperolehnya ketuntasan dalam belajar secara maksimal. 

Di samping itu, motivasi siswa untuk belajar PKn juga menjadi rendah. 

Menyadari permasalahan ini, melalui proses pembelajaran guru dituntut untuk 

membimbing dan memfasilitasi siswa agar mereka dapat memahami 

kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya guru memberikan motivasi agar 
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siswa terdorong untuk bekerja dan belajar sebaik mungkin untuk mewujudkan 

keberhasilan. 

Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran diperlukan suatu ketepatan 

dalam pemilihan metode yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar-

mengajar. Metode yang dipilih pun juga harus mendukung materi pembelajaran 

tersebut. Penyampaian materi tersebut dapat dikemas melalui sebuah 

permainan yang membuat kegiatan belajar-mengajar lebih menarik dan 

menyenangkan. Dunia anak adalah bermain, ketika hal ini sudah menjadi 

dunianya maka hal tersebut harus dipenuhi. 

Dengan bermain, anak-anak menggunakan otot-otot tubuhnya, 

menstimulasi indra tubuh, mengeksplorasi, merespon dunia sekitar, 

serta menemukan seperti apa dunia ini dan diri mereka sendiri. Lewat 

bermain, anak-anak mempelajari hal-hal baru, kapan harus 

menggunakan keahlian tersebut, serta memuaskan apa yang menjadi 

kebutuhannya. Lewat bermain pun, fisik anak akan terlatih, kemampuan 

kognitif, dan berinteraksi dengan orang lain akan berkembang juga 

(Thobroni dan Mumtaz, 2011: 39). 

 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode permainan 

ular tangga. Diharapkan melalui metode permainan ular tangga dapat 

memberikan motivasi belajar kepada siswa agar senantiasa mempelajari atau 

mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga 

terasa menyenangkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan motivasi belajar PKn melalui metode permainan ular tangga pada 

siswa kelas IV SD Negeri Jenggrik IV Kecamatan Kedawung Kabupaten 

Sragen Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional. 

2. Situasi pembelajaran yang tidak menyenangkan. 

3. Siswa bersikap pasif dalam pembelajaran. 

4. Masih rendahnya motivasi belajar siswa terhadap pelajaran PKn. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: “Apakah dengan menerapkan metode permainan ular tangga 

dapat meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 

Jenggrik IV Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen tahun ajaran     

2012/2013 ?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan apa yang telah diutarakan pada rumusan masalah, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk meningkatkan motivasi 

belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Jenggrik IV Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen tahun ajaran 2012/2013”. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam proses 

pembelajaran PKn. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2) Menarik perhatian siswa pada mata pelajaran PKn. 

3) Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatnya kemampuan guru dalam memberikan inovasi dalam 

proses pembelajaran. 

2) Membantu guru dalam menghidupkan suasana proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan inspirasi dan rujukan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran. 

2) Meningkatnya mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn. 

 


