
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan sebuah proses dimana pembentukan kemampuan dasar 

yang fundamental baik menyangkut daya pikir, daya intelektual, daya emosional atau 

perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Tanpa 

pendidikan manusia tidak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga 

manusia tersebut menjadi terbelakang dan tertinggal. Guru sebagai komponen penting 

dalam proses pengajaran, tidak hanya menjadi pusat dari kegiatan belajar mengajar 

akan tetapi, keterlibatan siswa secara aktif menjadi hal yang sama pentingnya dalam 

pembelajaran.  

Pendidikan ditujukan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak manusia yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat 

tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Sebagaimana fungsi 

pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 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 demokrasi serta bertanggung jawab (RI. 2003: 7). 
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Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan sistem 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran oleh peserta didik di 

sekolah. Dalam mengajar, guru tidak hanya sekedar menerangkan dan menyampaikan 

sejumlah materi pelajaran kepada peserta didik, namun guru hendaknya selalu 

memberikan rangsangan dan dorongan agar pada diri siswa terjadi proses belajar 

secara efektif. Keaktifan siswa dalam pembelajaran merupakan hal penting yang 

perlu diperhatikan oleh guru sehingga, dalam proses pembelajaran yang ditempuh 

benar-benar akan memperoleh hasil yang optimal. Khususnya dalam proses belajar 

mengajar yang berlangsung di sekolah yang banyak dipengaruhi oleh komponen 

belajar mengajar mulai dari siswa, guru, sarana dan prasarana.  

Penggunaan strategi yang tepat akan berpengaruh pada keberhasilan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang 

beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk 

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter. Dalam 

mengajar seorang guru tentu pernah mengalami hambatan dalam pembelajaran dan 

salah satunya adalah masalah keaktifan siswa.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan guru mata pelajaran 

PKn kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono Ibu Dra. Sri 

Hargiyani tanggal 11 September 2011 beliau memaparkan dari jumlah keseluruhan 

36 siswa, tingkat keaktifan siswa pada saat pembelajaran PKn rendah yaitu 11 siswa 

atau 30,55% yang aktif,  kemudian 25 siswa yang lain (69,45%) tidak aktif. 
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Pembelajaran selama ini lebih dikuasai oleh guru saja, dan sedikit sekali melibatkan 

siswa.  

Umumnya pembelajaran yang berlangsung adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya jawab, pemberian tugas dan 

pembelajarannya didominasi oleh guru dan sedikit sekali melibatkan siswa. Dengan 

demikian, harus dilakukan langkah alternatif untuk mengatasi masalah yang terjadi 

diatas karena jika masalah keaktifan siswa tidak segera diatasi yang terjadi adalah 

pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan juga berkurang. Hal lain yang 

seringkali terjadi adalah guru lebih sering menyampaikan informasi dan siswa hanya 

mencatat materi yang ditulis guru di papan tulis, selain itu saat guru menjelaskan 

siswa tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh.  

Berdasarkan kenyataan tersebut hendaknya dapat dijadikan guru sebagai tolak 

ukur agar guru dalam mengajar mata pelajaran yang cenderung menghafalkan seperti 

PKn dapat mengambil suatu tindakan atau inovasi baru pada saat pembelajaran agar 

dapat meningkatkan keaktifan siswa. Melalui penelitian tindakan kelas guru dapat 

mengidentifikasi dan menetapkan masalah, menganalisa dan merumuskan masalah 

yang ada pada saat pembelajaran sehingga guru dapat menemukan solusi dari 

permasalahan dengan menerapkan tahap-tahap penelitian yang dilakukan pada saat 

pembelajaran. Setelah hal itu dilakukan, guru dapat menyimpulkan dan mengefaluasi 

bagaimana hasil dari perbaikan yang telah dilakukan dan kemudian menyempurnakan 

tindakan perbaikan dilakukan sampai dengan masalah di dalam kelas dapat teratasi. 
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Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis akan melakukan penelitian- 

tindakan kelas yang mengacu mengenai permasalahan kurangnya keaktifan dalam 

pembelajaran PKn pada siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 yang 

berjumlah 36 siswa. Perbaikan pola mengajar yang digunakan adalah penggunaan 

strategi pembelajaran Reading Guide yang akan dikolaborasikan dengan True or 

False dalam pembelajaran PKn dan diharapkan dengan cara itu keaktifan siswa akan 

dapat meningkatkan. 

Strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan Strategi True or False dipilih 

untuk mengatasi masalah kurangnya keaktifan siswa dan diharapkan akan dapat 

menghidupkan suasana agar siswa tidak mudah bosan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hal diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas untuk 

menangani masalah kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn dengan 

spesifikasi judul ”Upaya meningkatkan keaktifan melalui Strategi pembelajaran 

Reading Guide dikolaborasikan dengan True or False dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

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 masalah di atas, 
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maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: “Apakah penggunaan Strategi Reading 

Guide dikolaborasikan dengan Strategi True or False dapat meningkatkan keaktifan 

dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas X Program Keahlian Pemasaran 1 SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

b. Untuk meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran PKn. 

c. Untuk meningkatkan pencapaian KKM (kriteria ketuntasan minimal). 

d. Untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

e. Untuk melatih kerja sama antar kelompok. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meningkatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran PKn melalui penggunaan Strategi Reading Guide 

dikolaborasikan dengan Strategi True or False pada siswa kelas X Program Keahlian 

Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 

2011/2012”. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan keaktifan siswa melalui 

penggunaan strategi Reading Guide yang dikolaborasikan dengan strategi True 

Or False. 

b. Sebagai salah satu alternatif atau dasar untuk mengembangkan kegiatan 

penelitian selanjutnya yang sejenis atau relevan. 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis ataupun pembaca tentang 

makna keaktifan dan strategi pembelajaran yang diteliti pada karya ilmiah ini. 

2. Manfaat praktis  

a. Manfaat Bagi guru 

1) Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru PKn kelas X mengenai alternatif 

pembelajaran PKn untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui penggunaan 

strategi Reading Guide yang dikolaborasikan dengan True or False. 

2) Memberi informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dalam 

pengembangan mutu pendidikan serta mewujudkan siswa yang aktif, terampil, 

bersikap baik dan berprestasi.  

b. Manfaat Bagi siswa  

1) Sebagai subjek penelitian diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung mengenai adanya kebebasan dalam belajar PKn secara aktif, kreatif 
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dan menyenangkan sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran yang sesuai 

dengan harapan.  

2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. 

3) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. 

c. Manfaat Bagi sekolah 

1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengoptimalkan 

penggunaan strategi Reading Guide. 

2)  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengoptimalkan 

penggunaan strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan True or False 

dalam pembelajaran PKn yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah pada khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


