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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam berbagai bidang 

kehidupan terutama di dunia kerja. Pendidikan dilakukan untuk mencetak generasi 

muda yang berkualitas di masa depan sehingga pelaksanaan pendidikan harus 

berorientasi pada wawasan kehidupan dimasa yang akan datang.  

Proses pembelajaran merupakan dasar utama peningkatan mutu pendidikan 

secara keseluruhan. Guru adalah pemegang kunci utama keberhasilan suatu 

pembelajaran. Guru harus dapat mengelola pembelajaran secara tepat agar ilmu 

yang diperoleh siswa maksimal, namun kenyataan yang banyak dijumpai di 

sekolah selama ini pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung 

secara konvensional yang memposisikan guru sebagai pusat pembelajaran, begitu 

pula yang terjadi pada pembelajaran PKn di SMK Negeri 6 Surakarta. Sistem 

Hukum dan Peradilan Nasional merupakan salah satu materi PKn SMK kelas X 

semester ganjil. Pembelajaran masih bersifat konvensional sehingga siswa 

cenderung kurang aktif dalam pembelajaran dan perhatian terhadap materi 

pembelajaran cenderung kurang, yaitu ditunjukkan dari 40 orang siswa di kelas X 

AP 2 hanya 7 orang yang aktif dalam pembelajaran. Bapak Yohanes. Wardaya, 

S.Pd. selaku guru PKn Kelas X AP 2 sudah mencoba beberapa metode untuk 
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mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dengan menggunakan jigsaw, 

diskusi kelompok dan ceramah bervariasi namun belum tampak peningkatan yang 

berarti, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan pelajaran dan tidak aktif 

dalam pembelajaran karena merasa jenuh dan kurang tertarik dengan strategi yang 

digunakan. Solusi dari permasalahan yaitu dengan melakukan tindakan kelas lain 

yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa, yaitu dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Index Card Match kolaborasi dengan The Power Of Two. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka cukup 

penting untuk mengadakan penelitian tindakan kelas mengenai “Penerapan 

Strategi Index Card Match Kolaborasi dengan The Power of Two Sebagai Upaya 

Meningkatkan Keaktifan dalam Proses Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional pada Siswa 

Kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang  ada. Adanya permasalahan yang jelas akan membuat 

proses pemecahannya terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: “Apakah Penerapan Strategi Index Card 

Match Kolaborasi dengan  The Power of Two dapat Meningkatkan Keaktifan 
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dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi Sistem Hukum 

dan Peradilan Nasional pada Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK 

Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Tujuan berfungsi sebagai 

acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga peneliti dapat bekerja 

secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana uraian di bawah ini. 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

b. Untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat 

pada saat proses pembelajaran. 

c. Untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa. 

d. Untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran PKn materi 

sistem hukum dan peradilan nasional pada siswa kelas X Administrasi 

Perkantoran 2 SMK Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012  melalui 

penerapan strategi Index Card Match kolaborasi dengan The Power of Two. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya peningkatan keaktifan siswa. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Meningkatkan perhatian siswa dalam menerima materi pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan 

2) Meningkatkan keaktifan siswa 

3) Meningkatkan pemahaman siswa 

4) Meningkatkan prestasi belajar siswa 

5) Meningkatkan peringkat siswa 

b. Manfaat bagi guru: 

Kusumah dan Dedi Dwitagama (2010: 14-15) menyebutkan manfaat 

PTK bagi guru terdiri atas manfaat secara umum dan khusus sebagai berikut: 

1) Manfaat Umum  

a) Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran. 

b) Meningkatkan profesionalitas guru. 

c) Meningkatkan rasa percaya diri guru. 

d) Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya.  

2) Manfaat Khusus 

a) Menumbuhkan kebiasaan menulis. 
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b) Menumbuhkan budaya meneliti. 

c) Menggali ide baru. 

d) Melatih pemikiran ilmiah. 

e) Mengembangkan keterampilan. 

f) Meningkatkan kualitas pembelajaran kelas.. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Meningkatkan mutu sekolah. 

 


