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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Peran pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu hal 

yang menentukan masa depan siswa dengan demikian pendidikan merupakan 

sarana yang utama, dalam mensukseskan pembangunan dinegara. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan sarana pendidikan yang memfokuskan pada 

pembentukan diri bagi setiap manusia baik dari segi bahasa, usia, agama dan suku 

bangsa. Agar menjadi masyarakat yang cerdas, tampil dan berkarakteristik serta 

mampu menjadi masyarakat yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Pengalaman mengajar selama ini guru kurang kreatif menerapkan inovasi 

pembelajaran kewarganegaraan hal ini terjadi karena pola pikir belajar diartikan 

sebagai perolehan pengetahuan, dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan 

kepada siswa, disamping itu pembelajaran ditekankan pada hasil, bukan pada 

proses. Akibatnya guru terpaksa mengajar dan sistem konvensional dengan 

menggunakan metode ceramah dan cara siswa belajar lebih dominan dengan 

menghafal. 

Dalam proses pembelajaran banyak permasalahan yang dihadapi guru 

dalam kelas. Salah satunya adalah kurangnya pengguasaan konsep siswa dalam 

mengikuti pelajaran merupakan hambatan yang paling utama.  Ketaatan terhadap 

Perundang-undangan nasional merupakan materi pelajaran PKn dikelas VIII A 
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SMP Muhammadiyah 7 Surakarta dan Penguasaan Konsep Ketaatan terhadap 

Perundang -undangan nasional  pada siswa sangat rendah. Jumlah siswa dalam 

satu kelas adalah 34 siswa. Dilihat dari nilai ulangan umum pertama tahun 

pelajaran 2011/2012 dibandingkan dengan ketentuan KKM yaitu 67 jauh lebih 

rendah dari hasil nilai KKM siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. Dari jumlah ke 34 siswa  tersebut tidak bisa memahami atau menerima 

materi Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional adalah 14 siswa . Saat 

mengikuti pelajaran siswa diharapkan untuk serius dan fokus pada materi 

Ketaatan terhadap Perundang-undangan nasional yang diajarkan demikian siswa 

akan lebih konsentrasi pada materi yang diajarkan agar dapat memahami materi 

dan tujuan utama materi pelajaran dapat dicapai. 

Upaya mengatasi masalah tersebut guru sudah mengambil tindakan dengan 

berbagai pembelajaran. Metode yang digunakan oleh guru adalah ceramah dan 

diskusi tetapi cara itu belum berhasil secara optimal karena masih banyak siswa 

yang tidak paham dan berbicara sendiri. Oleh karena itu, guru menggunakan 

strategi lain salah satunya adalah Index Card Match Bervariasi . Strategi ini 

diharapkan dapat meningkatkan Penguasaan Konsep siswa Ketaatan terhadap 

Perundang-undangan Nasional. 

  Strategi ini siswa akan menguasai konsep karena siswa akan mengetahui 

jawaban dari soal yang didapat. Dengan demikian siswa akan bisa menemukan 

jawabannya benar atau salah. Dengan strategi pembelajaran ini diharapkan 

Penguasaan Konsep Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional   pada 

siswa  akan meningkat.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang  “Penerapan strategi 

pembelajaran Index Card Match Bervariasi sebagai upaya meningkatkan 

Penguasaan Konsep Ketaatan terhadap Perundang-undangan Nasional dalam 

pelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012”.   

B. Identifikasi Masalah 

Upaya untuk meningkatkan Penguasaan Konsep Ketaatan terhadap 

Perundang-undangan nasional bagi siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang saling berhubungan baik dari dalam (internal) maupun dari luar diri siswa 

(eksternal). Adapun masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

Penguasaan konsep Ketaatan terhadap Perundang-undangan nasional antara lain: 

kondisi fisik siswa, daya tangkap siswa, suasana kelas, cara mengajar guru. Dalam 

hal ini tentu saja masih banyak lagi masalah yang dapat dikemukakan yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan penguasaan konsep tentang Ketaatan 

terhadap Perundang-undangan nasional . 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dipandang cukup penting untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas tentang 

“Penerapan strategi pembelajaran Index Card Match Bervariasi  sebagai upaya 

meningkatkan Penguasaan Konsep Ketaatan terhadap Perundang-undangan 

Nasional  dalam pelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

 



 4 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

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

mengetahui permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas maka 

proses penyelesaiannya akan terfokus dan terarah.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah dengan penerapan strategi pembelajaran 

Index Card Match Bervariasi dapat meningkatkan Penguasaan Konsep  Ketaatan 

terhadap Perundang-undangan Nasional  dalam Pembelajaran PKn pada siswa 

kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

D. Tujuan Penelitian 

           Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini pun 

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 masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan hasil KKM dalam proses pembelajaran PKn pada 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012. 
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b. Untuk meningkatkan konsentrasi dalam proses pembelajaran PKn pada 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012 . 

c. Untuk meningkatkan minat dalam proses pembelajaran PKn pada siswa 

kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan penguasaan konsep ketaatan terhadap perundang - 

undangan nasional dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

melalui penerapan strategi Indx Card Match Bervariasi  pada siswa kelas VIII 

A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012. 

 

E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh teori baru mengenai upaya meningkatkan penguasaan konsep  

pelajaran bagi siswa dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan melalui penerapan strategi  Index card match bervariasi   

b. Sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya yang sejenis . 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi siswa.  

1) Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan . 

2) Memupuk pribadi siswa yang percaya diri dalam proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan. 
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3) Mampu meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar yang optimal. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Untuk mendapatkan strategi pembelajarn yang tepat bagi guru untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa terhadap materi pelajaran . 

2) Untuk pengembangan ketrampilan guru dalam mengajar . 

3) Untuk pengembangan materi pelajaran. 

4) Sebagai evaluasi diri dalam proses belajar mengajar. 

c. Manfaat bagi sekolah, antara lain: 

1) Untuk mengembangkan kompetensi guru.  

2) Untuk mengembangkan proses pembelajaran yang dilakukan setiap 

satuan pendidikan. 

3) Memberikan masukan yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan 

dalam pelaksanaan program kegiatan belajar bagi siswa di masa yang 

akan datang.  


