
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan kegiatan berproses dan unsur yang sangat fundamental 

dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa 

berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada 

proses belajar yang dialami siswa. 

Wahyu yang pertama diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad 

Saw.berkenaan dengan perintah belajar. Allah Swt. Berfirman:
1
 

                             

                 

 
Artinya: 

1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Wahyu di atas menunjukan bahwa Islam amat memperhatikan soal belajar 

(dalam konteks menuntut ilmu), sehingga implementasinya menuntut ilmu 

(belajar) itu wajib menurut Islam.
2
 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 
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suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
3
 

Sedangkan mengajar adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang 

ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan  dan mendorong 

peserta didik melakukan proses belajar.
4
 

Pengertian belajar dan mengajar berhubungan erat dengan istilah 

pembelajaran.Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. 

Pembelajaran adalah proses dimana terjadi kegiatan belajar dan mengajar. 

Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran 

formal.Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam 

kelas.
5
 

Jadi pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk 

memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan 

yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Oleh karena itu lingkungan belajar 

yangmendukung dapat diciptakan, agar proses belajar ini dapat berlangsung 

optimal.
6
 

Dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa mempunyai hak dan 

kebebasan untuk bersuara, berpendapat atau beragumen di dalam kelas yang 

berkaitan dengan materi pelajaran di kelas. Saat berlangsungnya KBM 

seharusnya yang aktif bukan gurunya saja, dimana siswa hanya dianggap sebagai 
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suatu benda yang pasif, yang hanya mendengarkan dan mematuhi apa yang 

disampaikan oleh guru, tetapi seharusnya dalam proses KBM antara siswa dan 

guru secara seimbang dan bersama-sama berinteraksi secara aktif, dalam transfer 

ilmu pengetahuan baik dari guru ke siswa atau sebaliknya darisiswa ke guru dan 

dapat juga transfer ilmu antar siswa satu ke siswa yang lainnya. 

Dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah termasuk di 

Sekolah Dasar (SD) diajarkan beberapa mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn).Arni Fajar menjelaskan. bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

adalah mata pelajaran yang berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga 

negara yang cerdas ,terampil,dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan 

negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
7
Sedangkan menurut 

sakilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu program pendidikan 

yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substatif yang meliputi demokrasi, 

hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran 

demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan demokratis, untuk 

mencapai kompetensi inti yang telah ditentukan.
8
Sehingga dapat dipahami 

bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan 
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suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,terampil dan 

berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan 

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan 

amanat Pancasila dan UUD 1945.Tujuan pembelajaran PKn adalah sebagai 

berikut:
9
 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan . 

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas, dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri      

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa- bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi.
10

 

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) perlu diajarkan kepada siswa agar siswa dapat berpikir 

secara kritis,kreatifdan partisipasi secara bermutu dalam proses pengembangan 

bangsa Indonesia.Untuk itu hasil siswa dalam belajar perlu ditingkatkan secara 

maksimal. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan dikelas V 

Sekolah Dasar Negeri 007 Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar menunjukkan bahwa ketika guru mengajar, cenderung menggunakan 

strategi dan metode yang kurang bervariasi pada setiap pertemuannya. Hal ini 
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menyebabkan siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, dan meskipun terdapat 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran hanya didominasi oleh beberapa orang 

siswa dan kecendrungan oleh siswa yang hampir sama disetiap pertemuan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari 

gejala-gejalanya sebagai berikut: 

1. Hasil ulangan harian  21 siswa hanya 9 siswa atau 42,85% yang  telah 

mencapai nilai diatas KKM yang telah ditentukan sekolah yaitu 70 sedangkan 

yang lain masih tergolong belum tuntas 

2. Ketika diberikan Pekerjaan Rumah (PR) hanya 12 siswa atau 57,14% dari 21 

siswa yang mengerjakan tugas dengan benar. 

3. Setelah dilakukan remedial, masih terdapat 12  siswa atau 57,14% dari 21 

siswa yang nilainya tidak mencapai KKM yaitu 70. 

Guru telah berupaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

berbagai upaya-upaya,  di antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Guru memberikan umpan balik saat proses pembelajaran  dengan cara 

bertanya kepada siswa. 

b. Guru meminta siswa untuk  mengomentari gambar ataupun media yang 

disediakngan guru 

c. Memberikan bimbingan bagi siswa yang kesulitan belajar 

d. Meminta siswa maju satu persatu untuk menjawab soal yang diberikan oleh 

guru sesuai dengan materi yang diajarkan 
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e. Memberikan pujian bagi siswa yang telah menjawab pertanyaan guru dengan 

benar seperti bagus, pintar, hebat, dan cerdas 

Dengan adanya  gejala-gejala tersebut di atas terlihat hasil belajar siswa 

masih tergolong rendah dari di harapkan.Melalui wawancara yang   peneliti hal 

tersebut guru sudah mengupayakan agar siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran namun usaha ini belum berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran.Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba 

menerapkan suatu strategi baru yang diharapkan dapat menjadi inovasi baru dan 

dapat membuat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih menyenangkan 

serta tentu saja agar tujuan serta hasil belajar yang memuaskan dapat diperoleh 

dengan baik. 

Strategi yang dimaksud yakni strategi saling mengajari,strategi saling 

mengajar merupakan suatu kegiatan saling bergantian membaca dengan bersuara 

dalam kelompok kecil, kemudian saling bergantian memimpin diskusi kelompok 

mengenai bacaan tersebut.
11

Dengan penerapan strategi ini peniliti harapkan 

materi yang disampaikan oleh guru dapat mudah dipahami oleh anak dan 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan banyak di minati oleh peserta 

didik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peniliti tertarik ingin mealukan 

suatu penelitian tindakan kelas sebagai upaya perbaikan terhadap hasil belajar 
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siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebelumnya dengan 

judul:’’penerapan Startegi Saling Mengajari Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 007 Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu,Kabupaten Kampar.” 

 

B. Definisi Istilah 

1. Saling mengajari merupakan suatu kegiatan saling bergantian membaca 

dengan bersuara dalam kelompokl, kemudian saling bergantian memimpin 

diskusi kelompok mengenai bacaan tersebut.
12

 

2. Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan guru. Hasil belajar menyangkut perubahan pada 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:”Apakah penerapan strategi saling mengajari dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar melalui strategi saling mengajari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan prestasi sekolah yang di lihat dari peningkatan hasil belajar 

siswa. 

b. Meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya pada guru Sekolah Dasar 

Negeri 007 Sibiruang dari segi penggunaan strategi yang tepat. 

2. Bagi Guru 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru dalam 

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya. 

b. Sebagai informasi khususnya bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam memilih salah satu strategi pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 

007 Sibiruang untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). 

3. Bagi siswa 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaran di kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 Sibiruang. 

b. Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses 

pembelajaran di kelas. 

4. Bagi Peneliti 

a. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. 

b. Menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan 

pembelajaran. 


