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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan 

oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. Kompleksnya masalah kehidupan 

menuntut sumber daya manusia handal dan mampu untuk berkompetensi. Selain itu 

pendidikan merupakan wadah yang dapat dipandang sebagai pembentuk sumber daya 

manusia yang bermutu tinggi. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran merupakan suatu proses 

yang rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai 

kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah 

interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam lingkungan 

pendidikan. Oleh karena itu, ketika proses pembelajaran guru dituntut untuk sabar, 

kreatif, pandai mengkondisikan kelas dan memiliki sikap terbuka terhadap siswa di 

samping kemampuan dalam situasi pembelajaran yang lebih aktif. Proses 

pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang saling berkaitan dan 

saling berinteraksi satu sama lain. Namun, dalam pembelajaran di kelas kemungkinan 

adanya masalah yang dihadapai oleh guru sangatlah besar. Salah satu masalah yang 
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dihadapi oleh guru adalah kurangnya keaktifan siswa ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara merupakan salah satu materi 

dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran kelas VIII semester satu (ganjil). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu guru 

PKn SMP Negeri 19 Surakarta yaitu Bapak Hermadi Setiawan, S. Pd pada tanggal 16 

Agustus 2011, keaktifan siswa di kelas VIII G masih kurang, baik keaktifan dalam 

bertanya, menjawab pertanyaan, memberikan idea tau gagasan maupun berpendapat. 

Dari 34 siswa, yang aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan maupun berpendapat 

hanyalah 12 siswa saja, sedangkan sisanya yang berjumlah 22 siswa masih pasif. Hal 

tersebut tentu saja merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan agar hasil 

belajar siswa bisa mencapai maksimal. Kurangnya keaktifan siswa ketika proses 

pembelajaran PKn secara tidak langsung akan mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

Untuk mengatasi masalah di atas Bapak Hermadi Setiawan, S.Pd selaku guru 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII G SMP Negeri 19 Surakarta telah mencoba 

menggunakan beberapa strategi pembelajaran, di antaranya adalah penugasan, jigsaw, 

dan diskusi kelas yang mungkin diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Penerapan strategi pembelajaran tersebut ternyata tidak sepenuhnya berhasil dan 

belum bisa meningkatkan keaktifan siswa, karena siswa masih kurang aktif, siswa 

masih berbincang-bincang dengan teman sebangku ketika guru sedang menerangkan 

di depan kelas, bahkan siswa cenderung meremehkan mata pelajaran PKn. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan suatu tindakan lain yang berbeda dan yang dapat 
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diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn di 

kelas. Penulis menawarkan sebuah solusi alternatif yaitu dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kolaborasi antara Index Card Match dengan Small Group 

Discussion. Melalui strategi pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif dalam 

mencari jawaban, menjawab pertanyaan, berpendapat maupun berdiskusi dengan 

kelompoknya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka dirasa cukup penting untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas tentang 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Kolaborasi Index Card Match dengan Small Group 

Discussion sebagai upaya Meningkatkan Keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn 

Materi Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara pada Siswa Kelas VIII G SMP 

Negeri 19 Surakarta Tahun 2011”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas sehingga tidak mungkin 

permasalahan yang ada dapat dijangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu, 

perlu adanya suatu pembatasan dan pemfokusan masalah agar masalah yang diteliti 

menjadi lebih jelas. Dalam penelitian tindakan kelas ini variabel penelitian ada dua 

jenis.  

1. Variabel penerapan strategi pembelajaran Kolaborasi Index Card Match dengan 

Small Group Discussion sebagai variabel terikat. Adapun yang menjadi bagian 

dari variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kelas VIII G Semester I. 

b. Mata Pelajaran PKn Materi Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. 

2. Variabel peningkatan keaktifan siswa sebagai variabel bebas.   

Perumusan masalah merupakan bagian penting dan harus ada dalam penulisan 

karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui 

terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas maka proses 

pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang permasalahan 

di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “Apakah Penerapan Strategi 

Pembelajaran Kolaborasi Index Card Match dengan Small Group Discussion dapat 

meningkatkan keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn Materi Pancasila sebagai 

Ideologi dan Dasar Negara pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 19 Surakarta Tahun 

2011?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Tujuan penelitian harus sejalan dan sinkron dengan masalah penelitian 

yang sudah diformulasikan dalam bentuk rumusan masalah. Tujuan merupakan 

pijakan untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat 

dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini pun perlu adanya tujuan yang berfungsi 

sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga peneliti dapat 

bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan 

masalahnya. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKn materi 

Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara pada Siswa Kelas VIII G SMP 

Negeri 19 Surakarta Tahun 2011 melalui penerapan strategi pembelajaran 

Kolaborasi Index Card Match dengan Small Group Discussion. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi. 

c. Membantu siswa dalam pencapaian KKM. 

d. Untuk melatih keberanian dan rasa percaya diri siswa dalam mengemukakan 

pendapatnya.  

e. Untuk melatih kerjasama antar kelompok. 

f. Untuk melatih siswa agar bisa memberikan idea tau gagasan yang cemerlang. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran PKn materi 

Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 

19 Surakarta Tahun 2011 melalui penerapan strategi pembelajaran Kolaborasi Index 

Card Match dengan Small Group Discussion. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi sebagian 

pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat atau Kegunaan Penelitian Teoritis 

a. Memberikan informasi baru tentang cara meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas melalui penerapan strategi pembelajaran 

kolaborasi Index Card Match dengan Small Group Discussion. 

b. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman guru PKn tentang manfaat diterapkannya strategi pembelajaran 

kolaborasi Index Card Match dengan Small Group Discussion untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Penelitian Praktis 

a. Manfaat bagi siswa untuk melatih rasa percaya diri, meningkatkan keberanian, 

melatih kerjasama antar kelompok, meningkatkan pemahaman dan prestasi 

belajar serta melatih siswa agar bisa mengemukakan ide atau gagasan yang 

cemerlang. 

b. Manfaat bagi guru untuk mendapatkan strategi yang baru dalam 

menyampaikan materi, dapat mengembangkan materi pelajaran, dan 

mengembangkan keterampilan guru ketika mengajar. 

c. Manfaat bagi sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dan mengembangkan 

profesionalisme guru. 


