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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang harus dilalui bagi setiap bangsa 

untuk mencapai kemajuan peradaban. Proses panjang perlu dilalui, karena 

hasil pendidikan tidak akan diperoleh dengan cara instan, diperlukan proses, 

strategi, dan kebijakan yang mendukung kearah tercapainya tujuan 

pendidikan.  

Dalam dunia pendidikan kita sering mendengar ungkapan yang cukup 

sederhana yaitu "mendidik anak pada masa kini berarti menyiapkan orang 

dewasa di masa mendatang". Pendidik harus bisa menyiapkan anak didik 

menjadi orang dewasa yang mandiri, mampu menggunakan dan 

mengembangkan sendiri kemampuan ( pengetahuan dan keterampilan) yang 

telah dimilikinya, dan mempunyai sikap yang sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah juga berperan dalam mencapai terbentuknya manusia 

yang Indonesia berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 

berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan 

terampil serta sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana yang tertuang dalam 
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lampiran Permendiknas No.22 tahun 2006 secara normatif dikemukakan 

bahwa  

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 
pelajaran yang memfokuskn pada pembentukan warganegara yang memahami 
dan mampu melaksanakan hak hak dan kewajibannya untuk menjadi 
warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” (Sutan Syahrir Zabda, 2011) 

Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat perbedaan tergantung dari 

ranah mana yang mendapat penekanan, sementara dalam pembelajaran PKn, 

hasil akhir yang menjadi tujuan adalah pengembangan ranah afektif yang 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan berkembang dalam tatanan 

kehidupan manusia Indonesia. 

Proses pembelajaran akan berpengaruh pada tercapainya tujuan belajar 

itu sendiri. Sebuah pembelajaran yang berkualitas akan menentukan 

tercapainya hasil belajar yang maksimal. Tercapainya hasil belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kompetensi siswa, iklim pembelajaran, 

kualitas guru, media yang dipakai serta materi pembelajaran itu sendiri. Faktor 

faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 

Seorang guru diharapkan mampu menciptakan iklim belajar yang 

menyenangkan, sehingga siswa tertarik dan berminat mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Seorang guru juga diharapkan mampu menyampaikan 

materi dengan baik dengan didukung pemilihan metode maupun penggunaan 

media yang sesuai sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah 

diterima dan dipahami oleh siswa. 
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Kegiatan pembelajaran yang diminati siswa, secara kasat mata dapat 

dilihat dan dirasakan. Suasana pembelajaran dapat terlihat hidup, dimana dari 

siswa siswa dapat dilihat dari perhatian siswa yang penuh semangat, adanya 

keinginan bertanya untuk mengetahui lebih mendalam tentang materi yang 

disampaikan oleh guru, adanya semangat untuk menyelesaikan tugas tugas 

yang diberikan oleh guru.  

Sebagaimana kondisi yang dialami peneliti, dalam proses pembelajaran 

PKn kelas IV SD Islam PK Muhammadiyah Delanggu, peneliti belum 

sepenuhnya melaksanakan pendekatan siswa aktif, dan peranan peneliti 

sebagai guru belum sepenuhnya memfungsikan diri sebagai fasilitator dan 

dinamisator belajar siswa, dimana dalam praktek pengajarannya  peneliti 

masih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam 

penyampaian materi pelajaran, peneliti masih menggunakan buku-buku 

sumber dan buku pelengkap sebagai sumber belajar. 

Materi PKn kelas IV semester 2 kelas IV SD Islam PK Muhammadiyah 

Delanggu, menurut peneliti cukup sulit untuk dipahami siswa. Kondisi 

tersebut, kiranya juga menjadi salah satu kendala peneliti dalam 

menyajikannya materi kepada siswa. Materi yang cenderung berisikan hal hal 

yang mengarah kepada uraian tugas dan wewenang sebuah lembaga dalam 

susunan pemerintahan pusat seperti MPR, DPR dan lain lain.  kiranya cukup 

membosankan bagi siswa dan cenderung sulit untuk dipahami. Materi tersebut 

secara umum tidak membutuhkan sebuah kemampuan pemahaman, akan 

tetapi lebih membutuhkan kemampuan mengingat atau menghafal.  
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Metode pengajaran penulis sebagai guru yang masih konvensional serta 

materi yang cukup sulit untuk dipahami kiranya membuat siswa kurang 

berminat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa kelas IV SD Islam 

PK Muhammadiyah Delanggu, terlihat pasif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Mereka hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru tanpa 

ada keinginan untuk bertanya lebih jauh, ketika diberikan pertanyaan, tidak 

banyak siwa yang antusias pertanyaan tersebut dan hasil belajar PKn siswa 

khususnya pada kompetensi dasar mengenal lembaga lembaga negara dalam 

susunan pemerintah pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dll tidak 

dapat tercapai dengan maksimal atau belum semua siswa mencapai KKM 

yang telah ditentukan..  

Untuk menumbuhkan minat siswa kelas IV SD Islam PK 

Muhammadiyah Delanggu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran,  agar 

suasana belajar dapat lebih aktif dan menyenangkan, sangat dibutuhkan 

kreatifitas guru, baik kreatifitas dalam pemilihan metode pengajaran, 

penggunaan media pembelajaran ataupun kreatifitas dalam menyampaikan 

materi kepada siswa agar kegiatan pembelajaran lebih terasa hidup sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.  

Penggunaan media yang tepat dapat membantu meningkatkan minat 

belajar dan hasil belajar siswa. Materi pembelajaran PKn kelas IV SD Islam 

PK Muhammadiyah Delanggu yang cukup banyak dan cenderung 

membosankan tersebut kiranya dapat difasilitasi dengan penggunaan 
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multimedia powerpoint dalam proses pembelajarannya, karena multimedia 

powerpoint dapat menghasilkan gambar, teks, audio maupun animasi.  

Penyajian pembelajaran dengan menggunakan multimedia powerpoint 

sebagai media pembelajaran yang mengintegrasikan visualisasi dengan teks 

atau suara maupun animasi akan mampu mengkomunikasikan materi 

pembelajaran secara terorganisasi. Dengan menggunakan media yang lebih 

bervariasi, diharapkan siswa kelas IV SD Islam PK Muhammadiyah 

Delanggu, akan lebih tertarik, lebih berminat dan tidak bosan selama proses 

pembelajaran sehingga  hasil belajar siswa dapat lebih optimal sesuai  dengan 

tujuan yang diinginkan.  

Munculnya banyak permasalan yang dihadapi pada kegiatan 

pembelajaran PKn kelas IV SD Islam PK Muhammadiyah Delanggu, seperti 

kurang aktifnya kegiatan pembelajaran, rendahnya minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran maupun hasil belajar yang belum maksimal 

tidak mungkin semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan, sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :   

a. Peneliti membatasi pada rendahnya minat dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) khususnya pada   

kompetensi dasar mengenal lembaga lembaga negara dalam susunan 

pemerintah pusat. 

b. Peneliti membatasi obyek penelitian ini pada siswa kelas IV Jabal Uhud SD 

Islam PK Muhammadiyah Delanggu. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penggunaan multimedia powerpoint dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar mata pelajaran PKn pada materi 

mengenal lembaga lembaga negara dalam susunan pemerintah pusat pada 

siswa kelas IV Jabal Uhud SD Islam PK Muhammadiyah Delanggu tahun 

2012/2013 ? ”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar atas rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan 

penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa klas IV 

khususnya kelas Jabal Uhud SD Islam PK Muhammadiyah Delanggu tahun 

pelajaran 2012/2013, dengan penerapan multimedia powerpoint. 

2. Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKn setelah digunakannya 

multimedia powerpoint dalam kegiatan pembelajaran pada siswa kelas IV 

Jabal Uhud SD Islam PK Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten 

tahun pelajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada guru dalam upaya 

meningkatkan minat belajar siswa. 
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b. Dapat meningkatkan mutu pembelajaran  

c. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti bermanfaat untuk menemukan solusi cara meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa. 

b. Memberikan pengalaman langsung dan bekal pengetahuan dalam 

belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran 

c. Dapat menambah percaya diri guru sebagai tenaga profesional karena 

selama pelaksanaan PTK guru sudah mengupayakan perbaikan 
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