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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu kenyataan di dalam proses belajar selalu ada kendala, baik itu dari 

siswa, strategi pembelajaran dan lainnya. Berbagai upaya pembenahan sistem 

pendidikan di Indonesia ini terus dilakukan, guna memperbaiki kwalitas pendidik 

dan anak didik  yang mampu bersaing. Pendidikan bukanlah hal yang statis, 

sehingga menuntut adanya perbaikan secara terus menerus. Perubahan dapat 

dilakukan dilakukan dalam hal metode mengajar, buku-buku pelajaran, ataupun 

fasilitas-fasilitas lain.  

Dalam pembelajaran PKn dibutuhkan keaktifan sebagai dasar untuk 

pengembangan materi lebih lanjut, hal ini sangat dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang pasif akan menghambat pola 

pikir siswa dalam memahami materi, oleh sebab itu dalam proses pembelajaran 

PKn siswa dituntut benar-benar aktif. Guru harus mampu menerapkan suasana 

yang dapat membuat murid antusias terhadap materi yang dikemukakan oleh guru 

dan ikut berfikir tidak hanya diam, lebih baik jika anak “ mengalami” apa yang 

dipelajarinya, bukan “mengetahuinya”. Pembelajaran PKn sering diidentikkan 

dengan pelajaran yang “membosankan” atau “membuat ngantuk”  oleh sebagian 

siswa karena banyak pelajaran menghafal. Kreativitas seorang guru dalam 

mengajar PKn menjadi faktor yang penting agar PKn menjadi mata pelajaran yang 

menyenangkan dan menarik di dalam kelas.  
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Proses pembelajaran di SMP Negeri 22 Surakarta terdapat banyak masalah 

yang dihadapi oleh guru. Salah satunya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut dikarenakan guru masih menggunakan 

strategi pembelajaran yang konvensional dan kurang bervariasi, sehingga siswa 

kurang berminat dan tidak memperhatikan  untuk mendengarkan materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Hal ini terlihat ketika guru menjelaskan materi 

pelajaran tardapat siswa yang tidak memperhatikan, berbicara dengan teman 

sebangkunya, dan tidak bisa menjawab pertanyaan apabila guru mengulas materi 

yang baru disampaikan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 22 

Surakarta yaitu ibu Dra. Dian Nugraheni selaku guru PKn pada hari Rabu, 12 

Oktober 2011 diketahui jumlah siswa SMP Negeri 22 Surakarta kelas VII C 

adalah 32 siswa. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 6 siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas, sedangkan 26 siswa lainya cenderung pasif.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dra. Dian Nugraheni selaku guru 

Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 22 Surakarta kelas VII C 

memvariasikan metode ceramah dengan penugasan dan tanya jawab yang 

diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di 

kelas. Metode pembelajaran tersebut dirasa kurang maksimal karena membuat 

siswa tidak mengalami proses sendiri, sehingga masih terdapat banyak siswa yang 

kurang aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran 

tersebut dirasa tidak berhasil, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan kelas lain 

yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
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pembelajaran PKn. Solusi alternatif yang ditawarkan adalah dengan penerapan 

Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif. Penerapan Strategi  

Role Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif ini, diharapkan dapat 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang 

“Penerapan Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif sebagai 

Upaya Meningkatkan Keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn pada Siswa 

Kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

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

mengetahui lebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “Apakah Penerapan Strategi Role 

Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif dapat Meningkatkan Keaktifan 

dalam Proses Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas VII C SMP Negeri 22 

Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam 

penelitian ini juga 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 masalah. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan perhatian siswa kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012 dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas VII C SMP Negeri 22 

Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

c. Untuk meningkatkan prestasi siswa kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012 dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran PKn pada siswa 

kelas VII C SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012  melalui 

penerapan Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan Debat Aktif. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan keaktifan  siswa dalam 

proses pembelajaran melalui penerapan Strategi Role Playing 

dikolaborasikan dengan Debat Aktif. 

b. Sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang menggunakan Strategi Role Playing dikolaborasikan dengan Debat 

Aktif. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Untuk meningkatkan perhatian siswa dalam menerima materi pelajaran   

Pendidikan Kewarganegaraan. 

2) Untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa.  

3) Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar. 

2) Mendapatkan strategi pembelajaran yang baru untuk mengembangkan 

materi pelajaran. 

3) Mengembangkan potensi guru dalam mengajar. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Untuk meningkatkan mutu sekolah. 


