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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, karena dengan 

pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) serta untuk menyiapkan generasi masa kini sekaligus masa yang 

akan datang. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi tetapi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

pendidikan hendaknya tidak hanya berorientasi pada masa lalu dan masa kini 

tetapi merupakan proses yang mengantisipasi dan menyiapkan peserta didik pada 

generasi masa depan (Buchori dalam Trianto, 2007:1). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

memperbaiki proses belajar mengajar yang selama ini dipandang kurang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) dan cenderung monoton. 

Kegiatan belajar mengajar atau disebut dengan kegiatan pembelajaran pada 

dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam 

situasi pendidikan. Oleh karena itu, peran guru dalam mengajar dituntut untuk 

membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memfasilitasi siswa agar berperan 

aktif dalam proses pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.  
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Guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka perencanaan 

kegiatan pembelajaran seharusnya tidak tergantung semata-mata hanya pada guru, 

tetapi harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Salah satu cara untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah 

dengan melibatkan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan 

siswa berperan penting dalam mendorong siswa untuk melakukan berbagai 

aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga dapat menumbuhkan dan memperkuat 

pemahaman tentang materi pelajaran. Namun, pada kenyataannya proses 

pembelajaran belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan pada  

umumnya masih bersifat konvensional, dengan menempatkan guru sebagai satu-

satunya sumber belajar. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah tanpa 

diselingi dengan metode pembelajaran aktif, sehingga menyebabkan siswa 

menjadi pasif dengan hanya menerima materi penjelasan dari guru tanpa ikut 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan menimbulkan rendahnya keaktifan 

siswa serta tingkat perhatian siswa terhadap materi pelajaran menjadi menurun.  

Berikut ini beberapa penelitian yang dila kukan oleh beberapa mahasiswa 

mengenai pembelajaran konvensional dengan hanya menggunakan metode 

ceramah. Salah satunya hasil penelitian yang dilakukan oleh Aspriyani (2011:2) di 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta pada siswa kelas VII, mengemukakan bahwa 

pada saat proses pembelajaran Matematika berlangsung masih banyak siswa yang 

belum menguasai konsep materi pelajaran dan belum terlibat aktif, hal ini 

disebabkan karena penggunaan strategi pembelajaran yang kurang tepat dalam 

menyampaikan materi pelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan hanya 
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terfokus pada pemindahan ilmu dari guru kepada siswa dengan menggunakan 

metode ceramah, sehingga siswa menjadi pasif. Sementara itu, menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Aris Miatun (2011:1-2) di SMK Muhammadiyah 

Delanggu Klaten pada siswa kelas XI TKR 2, mengemukakan bahwa pada saat 

proses pembelajaran PKn berlangsung metode pembelajaran yang dilaksanakan 

guru hanya ceramah dan penugasan, sehingga metode pembelajaran tersebut 

kurang efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa. Berdasarkan kedua hasil 

penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran konvensional 

yang hanya menggunakan metode pembelajaran yang monoton seperti metode 

ceramah, akan menyebabkan siswa menjadi pasif dan cenderung membuat siswa 

merasa bosan, dikarenakan guru hanya menyampaikan materi pelajaran tanpa 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia dan 

suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter. Mata pelajaran PKn diberikan pada semua jenjang pendidikan yakni 

mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) atau 

sederajatnya sampai dengan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah 

menengah kejuruan (SMK). Berkaitan  dengan  hal tersebut, mata pelajaran PKn 

disamping memiliki kelebihan yakni sebagai mata pelajaran yang menfokuskan 

pada pembentukan watak dan karakter siswa, mata pelajaran PKn juga memiliki 

beberapa kelemahan.  
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Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa 

kelemahan pembelajaran PKn selama ini terletak pada proses pembelajarannya 

yang belum melibatkan siswa sebagai seorang pemikir yang diharapkan dapat 

membentuk suatu konsep sendiri berkaitan dengan materi yang dibahas. 

Pembelajaran PKn masih kurang memberikan aktivitas pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis. Metode pembelajaran yang cenderung 

monoton seperti ceramah dan tanya jawab menyebabkan kurangnya aktivitas 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran PKn di sekolah tingkat SMP maupun 

SMA. Dalam penelitian yang dilaksanakan terhadap proses pembelajaran di kelas, 

memperlihatkan bahwa peranan guru lebih mendominasi berlangsungnya proses 

pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan siswa hanya sekedar mengamati dan 

mencatat materi yang diberikan oleh guru, bahkan terdapat beberapa siswa yang 

terlihat jenuh ataupun merasa bosan dengan proses pembelajaran tersebut  

Untuk lebih menghidupkan suasana pembelajaran terkadang guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa, tetapi pertanyaan tersebut pada dasarnya 

hanya untuk melatih kemampuan siswa dalam hal menghafal materi yang telah 

disampaikan guru. Guru terkadang terlalu fokus pada materi PKn yang terdapat 

dalam buku teks tanpa mengkaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara, padahal PKn adalah sebagai salah satu 

program pengajaran yang membina dan menyiapkan peserta didik agar mampu 

hidup secara fungsional sebagai masyarakat maupun warga negara yang baik, 

sehingga peran guru seharusnya membelajarkan siswa untuk dapat berpikir secara 

analitis agar nantinya siswa dapat berperan aktif, kreatif dan tanggap akan 
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berbagai permasalahan yang ada serta dapat mencari solusi yang tepat berdasar-

kan pengetahuan yang siswa peroleh dari materi pembelajaran yang dipelajarinya 

(http://repository.upi.edu)       

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dra. Sri Hargiani selaku guru PKn 

pada siswa kelas X program keahlian Teknik Komputer Jaringan 2 (X TKJ 2) di 

SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2011/2012, diperoleh hasil bahwa pada 

saat proses pembelajaran PKn berlangsung ditemukan beberapa masalah, salah 

satu diantaranya adalah guru masih sering menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan materi pelajaran, sehingga berakibat pada rendahnya keaktifan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PKn. Keaktifan tersebut meliputi 

keaktifan dalam memperhatikan penjelasan guru, keaktifan bertanya, keaktifan 

berpendapat dan keaktifan menjawab pertanyaan. Dari keseluruhan siswa yang 

berjumlah 36, hanya 10 siswa yang aktif dalam pembelajaran PKn, sedangkan 26 

siswa yang lain tidak aktif dalam pembelajaran PKn. 

Untuk mengatasi masalah tersebut guru sudah mencoba melakukan 

beberapa cara diantaranya dengan menggunakan metode diskusi, penugasan dan 

meminta siswa satu persatu untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru. Akan tetapi, metode dan cara yang diterapkan guru ternyata 

belum berhasil meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn. 

Dari permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran PKn tersebut maka perlu 

dilakukan alternatif lain yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran PKn. 
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Berkaitan dengan keaktifan siswa, menurut hasil penelitian Mulianingsih 

(2011) menunjukkan bahwa, diduga dengan menerapkan strategi pembelajaran 

aktif yakni strategi Card Sort bervariasi dapat meningkatkan keaktifan dalam 

proses pembelajaran PKn materi ”Pancasila sebagai Ideologi Terbuka” pada siswa 

kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Wonogiri tahun pelajaran 2010/2011 dan hasilnya 

terbukti dan dapat diterima kebenarannya. Sebelum dilaksanakan dengan strategi 

Card Sort, siswa yang aktif sebanyak 11 siswa (34,37%). Setelah menggunakan 

strategi Card Sort pada siklus I, siswa yang aktif bertanya, berpendapat dan 

menjawab pertanyaan sebanyak 16 siswa (50,00%) dan pada siklus II, siswa yang 

aktif meningkat menjadi 27 siswa (84,37%), sehingga telah memenuhi indikator 

pencapaian. 

Selanjutnya hasil penelitian Dewi (2011) menunjukkan bahwa, strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran PKn materi ”Makna Proklamasi Kemerdekaan dan 

Konstitusi Pertama” pada siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 

tahun ajaran 2010. Sebelum menggunakan strategi pembelajaran Crossword 

Puzzle keaktifan peserta didik sebanyak 3 siswa (15%), setelah menggunakan 

strategi pembelajaran Crossword Puzzle pada siklus I keaktifan peserta didik 

menjadi 7 siswa (35%), pada siklus II keaktifan peserta didik meningkat menjadi 

14 siswa (70%), pada siklus III keaktifan peserta didik meningkat menjadi 17 

siswa (85%). Hasil penelitian tersebut telah melampaui indikator kinerja. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada siswa kelas X TKJ 2 di SMK 

Negeri 1 Banyudono mengenai rendahnya keaktifan dalam pembelajaran PKn, 
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peneliti menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan 

penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) 

dikolaborasikan dengan strategi pembelajaran Index Card Match sebagai upaya 

meningkatkan keaktifan siswa. Strategi pembelajaran Learning Starts With A 

Question (LSQ) merupakan strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

melalui pemberian pertanyaan kepada siswa sebelum adanya penjelasan materi 

dari guru. Melalui strategi ini diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Sementara itu, strategi pembelajaran Index Card Match merupakan 

strategi yang digunakan guru untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya dengan mencocokan kartu berisi pertanyaan dan jawaban yang sesuai 

dalam suasana yang menyenangkan. Melalui strategi ini siswa diharapkan dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran sekaligus menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan (Zaini dkk, 2008: 44-68). 

Penerapan strategi Learning Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan 

dengan strategi Index Card Match. Diawali dengan menerapkan strategi Learning 

Starts With A Question (LSQ) terlebih dahulu, agar peserta didik atau siswa 

belajar secara aktif dengan membuat siswa tersebut bertanya tentang materi 

pelajaran sebelum mendapatkan penjelasan dari guru, kemudian dikombinasikan 

dengan strategi Index Card Match yang merupakan strategi yang digunakan untuk 

mengulang materi pelajaran sebelumnya yang berupa potongan kartu berisi 

pertanyaan jawaban yang akan dicocokkan siswa secara berpasangan (Setiyadi 

dan Muhibbin, 2010: 31-45). 



8 
 

 
 

Strategi pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) merupakan 

strategi pembelajaran aktif dengan model pembelajaran partisipatif yang dapat 

menggugah siswa untuk mencapai kunci belajar dengan bertanya, sedangkan 

strategi pembelajaran Index Card Match merupakan strategi pembelajaran aktif 

dengan model pembelajaran kooperatif yang cukup menyenangkan untuk 

mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan penerapan strategi 

Learning Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index 

Card Match diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn, sehingga siswa dapat berperan aktif sekaligus dapat 

memahami materi dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan.  

Penerapan strategi Learning Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan 

dengan strategi Index Card Match merupakan pendekatan pembelajaran aktif yang 

melibatkan peran aktif dan partisipasi siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Melalui penerapan strategi kolaborasi tersebut, siswa tidak hanya sebagai objek 

pembelajaran yang hanya mendengar dan menghafal apa yang disampaikan guru, 

tetapi siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dimilikinya 

dengan melakukan berbagai aktivitas pembelajaran seperti menganalisis, 

membandingkan serta mencocokkan bahan materi pelajaran, sehingga peran siswa 

tidak hanya sebagai subjek pembelajaran, tetapi juga sebagai objek pembelajaran, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan evaluator. 

Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan tercapai peningkatan 

keaktifan siswa yang signifikan melalui penerapan strategi Learning Starts With A 

Question (LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index Card Match. Berdasarkan 
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latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan 

kelas mengenai ”Penerapan Strategi Learning Starts With A Question (LSQ) 

dikolaborasikan dengan Strategi Index Card Match sebagai upaya meningkatkan 

Keaktifan dalam Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 

Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang peneliti sebelum melakukan 

penelitian terlebih dahulu harus mengetahui permasalahan yang ada. Dengan 

adanya permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan 

terfokus. Permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas sangat luas, tidak 

mungkin dapat terselesaikan semua. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan  

masalah agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat 

dihindari.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: ”Apakah penerapan strategi 

Learning Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index 

Card Match dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn pada siswa 

kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 

2011/2012?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dengan tujuan 

penelitian akan diperoleh gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, masing-masing 

tujuan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi dalam pembelajaran PKn. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Untuk meningkatkan pencapaian KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

d. Untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan pada diri siswa dalam 

bertanya dan mengemukakan pendapat. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui penerapan strategi Learning 

Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index Card Match 

dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Banyudono 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2010/2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan konsep mengenai strategi pembelajaran Learning 

Starts With A Question (LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index Card 

Match sebagai upaya meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn. 
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b. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian berikutnya yang 

sejenis, terkait dengan penerapan strategi Learning Starts With A Question 

(LSQ) dikolaborasikan dengan strategi Index Card Match. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa: 

1) Lebih mudah dalam menerima materi dan memahami materi pelajaran 

PKn. 

2) Menumbuh kembangkan daya tarik dan perhatian siswa dalam 

pembelajaran terutama pada materi pelajaran PKn. 

3) Menumbuh kembangkan keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam 

bertanya, mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran PKn. 

4) Mengembangkan ide dan kreativitas siswa dalam pembelajaran PKn. 

b. Manfaat bagi Guru: 

1) Menerapkan dan mengembangkan keterampilan guru dalam pemilihan 

strategi pembelajaran yang bervariasi. 

2) Mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar agar siswa dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

3) Merumuskan dan mengembangkan materi pelajaran sesuai kurikulum 

yang berlaku dengan pencapaian indikator yang diharapkan. 

c. Manfaat bagi Sekolah: 

1) Untuk meningkatkan keprofesionalan guru di sekolah. 

2) Untuk mengembangkan kinerja guru di sekolah. 
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3) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sehingga memiliki 

daya saing yang lebih tinggi daripada sekolah yang lain. 

 


