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 BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka secara 

otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek. Hal ini, sangat 

berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan yang menuntut adanya 

inovasi baru yang dapat menimbulkan perubahan, secara kualitatif yang berbeda 

dengan sebelumnya. Tanggung jawab melaksanakan inovasi diantaranya terletak 

pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dimana guru memegang peranan 

utama dan bertanggung jawab menyebarluaskan gagasan baru, baik terhadap 

siswa maupun masyarakat melalui proses pengajaran dalam kelas.  

Dalam proses pembelajaran banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru 

di dalam kelas. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Kelas VII A 

SMP Muhammadiyah 4 Delanggu, menunjukkan 7 siswa paham dalam 

pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama  dari 

26 siswa. Hal tersebut terjadi karena penguasaan konsep siswa dalam materi ini 

sangat kurang, siswa yang paham hanya yang pintar-pintar saja. Selain itu pada 

siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu dalam proses pembelajaran 

PKn materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama ramai sendiri 

pada saat proses pembelajaran berlangsung dan menganggap remeh mata 

pelajaran PKn. Usaha-usaha untuk meningkatkan penguasaan konsep pada siswa 

materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Adapun strategi 
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pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran PKn Kelas VII A 

SMP Muhammadiyah 4 Delanggu yaitu dengan menggunakan beberapa metode 

ceramah bervariasi, penugasan, diskusi. Akan tetapi metode tersebut masih belum 

dapat meningkatkan penguasaan siswa dalam materi makna proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi pertama. Penggunaan metode tersebut tidak berhasil 

dalam mengoptimalkan penguasaan konsep siswa.  

  Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan langkah alternatif lain 

yang diharapkan mampu meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam materi 

makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Untuk itu peneliti 

menawarkan kepada guru mata pelajaran PKn Kelas VII A SMP Muhammadiyah 

4 Delanggu penyelesaian masalah dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Crossword Puzzle sebagai upaya meningkatkan penguasaan konsep pada siswa 

Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu. Melalui strategi Crossword 

Puzzle diharapkan siswa mampu memahami isi materi makna proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi pertama. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

cukup beralasan untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang “Penerapan 

Strategi Crossword Puzzle  Bervariasi Sebagai Upaya Meningkatkan Penguasaan 

Konsep Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama Dalam 

Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan  bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 
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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 sebagai berikut: ”Apakah Penerapan Strategi Crossword 

Puzzle Bervariasi dapat Meningkatkan Penguasaan Konsep materi Makna 

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama  Dalam Pembelajaran PKn pada 

Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun Pelajaran 

2011/2012?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga akan dapat bekerja terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum  

a. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan pada siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 

Delanggu Tahun Pelajaran 2011/2012.  

b. Untuk meningkatkan keberanian berpendapat siswa dalam proses 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan materi makna proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi pertama pada siswa Kelas VII A SMP  

Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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c.  Untuk meningkatkan prestasi siswa dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan pada siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan penguasaan konsep makna proklamasi kemerdekaan 

dan konstitusi pertama  dalam proses pembelajaran PKn melalui penerapan 

strategi Crossword Puzzle bervariasi pada Siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

                                     D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan penguasaan konsep 

pada siswa tentang materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

pertama  melalui penerapan strategi  Crossword Puzzle bervariasi. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan peneliti selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat  atau Kegunaan Praktis  

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Siswa dapat meningkatkan prestasi belajar yang optimal. 

2) Untuk meningkatkan Penguasaan konsep pada siswa. 

3) Untuk meningkatkan perhatian siswa dalam menerima mata pelajaran 

PKn. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Sebagai evaluasi diri keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

2) Untuk mengembangkan mata pelajaran PKn. 
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c. Manfaat bagi sekolah: 

Memberikan input yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan program kegiatan belajar bagi siswa di masa yang akan 

datang. 


