
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peran penting pada kehidupan saat ini, apabila 

seseorang  menempuh  pendidikan  dengan  jenjang  semakin  tinggi  akan 

mempengaruhi kesempatan untuk meraih hidup lebih sukses semakin besar. 

Pada garis besarnya, pendidikan sangat berpengaruh besar didalam kehidupan, 

baik  pada  kehidupan  pribadi,  kehidupan  berkeluarga,  kehidupan 

bermasyarakat  ataupun  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.   Pada 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pemerintah telah menyebutkan 

tujuan dari pendidikan nasional yaitu:

”Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan 
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam 
rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk 
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  berkembangnya  potensi  peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.”

Tujuan dari pembangunan nasional di Indonesia pada saat ini adalah 

untuk membangun sumber daya manusia. Tercapai atau tidak tercapai tujuan 

pada program dari  pembangunan sumber daya manusia ini  sangat berperan 

penting. Agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai diperlukan sumber 

daya  manusia  yang  memiliki  kecerdasan,  berfikir  secara  kreatif,  mampu 

bekerja keras, mempunyai pengetahuan luas, mempunyai keterampilan serta 

memiliki etos kerja yang tinggi. 

Dalam  dunia  pendidikan,  sekolah  merupakan  tempat  pembelajaran 

yang memiliki kedudukan penting. Maka dari itu proses pembelajaran yang 
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dilakukan  di  sekolah  merupakan  peranan  penting  agar  dapat  mewujudkan 

tujuan  pembangunan  nasional  seperti  yang  diharapkan  secara  optimal. 

Pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  pendidik  memiliki  peranan penting  di 

dalam kelas agar tidak monoton di dalam kelas, yakni interaksi antara guru 

dengan  peserta  didik,  peserta  didik  dengan  peserta  didik  dan  bahan 

pembelajaran  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  belajar.  Tujuan 

pendidikan dapat tercapai apabila para siswa mempunyai keinginan besar agar 

dapat mencapai prestasi yang baik. Agar dapat mencapai prestasi yang baik 

tersebut  diperlukannya  keoptimalan  kegiatan  interaksi  antara  para  pendidik 

dengan peserta didik dalam mentransfer ilmu pengetahuan. 

Tujuan pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) adalah untuk memberikan 

bekal  kemampuan  dasar  ”baca-tulis-hitung”,  pengetahuan  dan  ketrampilan 

dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan. Maka 

peranan pengajaran di Sekolah Dasar (SD) yang bertumpu pada kemampuan 

dasar  ”baca-tulis-hitung”,  pembelajaran  tidak  hanya  pada  tahap  belajar  di 

kelas-kelas awal tetapi juga pada kemahiran atau penguasaan di kelas-kelas 

tinggi.

Wujud  dari  pengembangan  “baca-tulis-hitung”  tersebut  di  tuangkan 

dalam  beberapa  materi  pelajaran  seperti  materi  pelajaran  PKn,  Ilmu 

Pengetahuan Alam, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang di ajarkan 

pada siswa kelas 3. Masing-masing bidang studi tersebut bertujuan membekali 

siswa  untuk  mengembangkan  seluruh  aspek  baik  membaca-menulis  dan 

berhitung.
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Pada  proses  pembelajaran  di  dalam  kelas  memerlukan  keterlibatan 

peserta didik secara totalitas, maksudnya adalah peserta didik menggunakan 

penglihatan,  pendengaran,  pemiikiran  dan  melatih  keterampilan.  Sehingga 

guru  harus  mengajak  peserta  didik  untuk  melihat  penyajian  metode 

pembelajaran, mendengarkan,  memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

menulis  dan  juga  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk 

bertanya atau tanggapan, sehingga terjadi interaksi antara guru dengan peserta 

didik secara aktif yang menunjukkan proses belajar mengajar yang interaktif 

di dalam kelas. 

Hasil  belajar  yang  diperoleh  siswa  kelas  3  di  SD Negeri  Drajidan 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012, pada mata 

pelajaran PKn, masih terdapat nilai di bawah KKM, hal ini akibat dari belum 

efektifnya  proses belajar mengajar di kelas. 

Penggunaan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  adalah 

upaya  yang  digunakan  untuk  meningkatan  kualitas  pembelajaran.  Salah 

satunya  yang  digunakan  pada  proses  pembelajaran  di  sekolah  ini  yaitu 

penggunaan  metode  pembelajaran  dengan  menggunakan  dongeng  supaya 

proses  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  pendidik  dapat  sesuai  dengan 

Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP).  Dengan  kata  lain  fungsi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagai kerangka dasar dan 

harus dijabarkan sendiri oleh guru dengan melihat potensi, situasi dan kondisi 

masing-masing sekolah. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP)  dalam proses  pembelajaran  harus  berjalan  secara  kreatif,  inovatif, 
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efektif,  menyenangkan  dan  bermakna  bagi  peserta  didik.  Perubahan  dan 

implementasi  itu  tidak  hanya  konsep,  metode  dan  strategi  guru  dalam 

mengajar  akan  tetapi  situasi  dan  kondisi  siswa  juga  harus  kondusif  dan 

menyenangkan, sehingga siswa merasa nyaman belajar di sekolah.

Kegiatan  belajar  mengajar  memiliki  peranan  yang  sangat  penting, 

belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipidahkan satu sama 

lain.  Belajar  akan  terjadi  apabila  ada  interaksi  antara  guru  dengan  siswa. 

Namun apabila ada kurangnya interaksi antara guru dan siswa maka tujuan 

proses  belajar  mengajarpun tidak akan tercapai.  Berdasarkan fakta  tersebut 

guru hendaknya mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang ada pada 

proses belajar mengajar di dalam kelas. Terlebih lagi pada awal pembelajaran 

di  Sekolah  Dasar,  pendidik  dituntut  agar  mampu  untuk  melakukan  proses 

pembelajaran yang berinovasi,  kreatif  dan  menyenangkan agar  siswa dapat 

berinteraksi  dengan  aktif.  Hal  ini  harus  dilakukan  karena  siswa  kelas  3 

khususnya harus memiliki kesadaran dan motivasi belajar serta meningkatkan 

membaca, menulis dan berhitung.

Menurut  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  dengan 

menggunakan  model  pembelajaran  melalui  dongeng  sangat  efektif  dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Menurut pendapat Abdul Aziz Abdul Majid (2002: 30) yaitu salah satu cara 

meningkatkan  kemampuan  berbicara  anak  adalah  dengan  menggunakan 

dongeng. Dongeng diceritakan dengan tujuan untuk menghibur meskipun ada 

pula  dongeng  yang  menceritakan  tentang  kebenaran,  pesan  moral  ataupun 
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berisi sindiran. Sehingga dapat disimpulkan dongeng adalah cerita rakyat yang 

dianggap  benar-benar  terjadi  dan  tidak  terikat  oleh  waktu  maupun  tempat, 

yang mempunyai keguanaan sebagai alat hiburan atau pelipur lara dan sebagai 

alat  pendidik  (pelajaran  moral).  Proses  pembelajaran  dengan menggunakan 

dongeng diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang interaktif antara 

guru  dan  siswa  sehingga  dapat  terwujud  tujuan  pembelajaran.  Dengan 

tercapainya  tujuan  pembelajaran  maka  diharapkan  mampu  meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

peneliti  berniat  untuk melakukan penelitian terhadap  Pemanfaatan Dongeng 

Ande-Ande  Lumut  untuk Peningkatan  Prestasi  Belajar  Siswa  SD  Negeri 

Drajidan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  yang  telah 

dikemukakan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dicari  jawabannya. 

”Adakah  peningkatan  prestasi  belajar  PKn  melalui  dongeng  Ande-Ande 

Lumut di SD Negeri Drajidan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2011/2012?”

C. Tujuan Penelitian
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Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan   peningkatan 

prestasi  belajar  melalui  dongeng untuk siswa kelas 3  SD Negeri  Drajidan 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis 

a. Memberi  informasi  kepada  guru  untuk  dapat  menggunakan 

donggeng sebagai upaya peningkatan  prestasi belajar siswa Sekolah 

Dasar.

b. Membantu para guru dalam usaha mencari suatu bentuk pengajaran 

yang tepat dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.

c. Memberikan  informasi  kepada  guru  untuk  lebih  memperhatikan 

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

2.  Manfaat Teoretis

Dari  segi  ilmu  pengetahuan,  diharapkan  bisa  menambah  khasanah 

pengetahuan.  Disamping  itu  juga  memperluas  wawasan  tentang 

pentingnya dongeng pada materi pelajaran PKn kelas 3  Sekolah Dasar.


