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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teori pembelajaran merupakan suatu acuan yang digunakan dalam 

pembelajaran. Suatu teori dapat berubah atau berkembang dari masa ke masa 

apabila terdapat teori yang lebih kompleks atau lebih baik lagi untuk digunakan 

dalam sebuah pembelajaran. Dewasa ini pendidikan hanya menitik beratkan pada 

tercapainya tujuan pendidikan, tetapi kurang memperhatikan proses pencapaian 

dari tujuan tersebut. Tujuan pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan mutu 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaiki 

proses belajar mengajar, menganalisis hasil belajar siswa serta mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam kelas. Dalam proses pembelajaran di 

kelas pasti ada masalah yang dihadapi oleh seorang guru sepertihalnya siswa 

kurang memperhatikan pelajaran, siswa tidak aktif bertanya ataupun berpendapat 

dan siswa hanya berdiam diri hal ini yang sangat mempengaruhi prestasi siswa. 

Proklamasi kemerdekaan dan  konstitusi pertama merupakan salah satu materi 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII Semester ganjil.  

Keaktifan siswa kelas VII SMP Prawiramarta Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sangat kurang, baik dalam bertanya, berpendapat dan menjawab 

pertanyaan. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 23 siswa. Dari jumlah tersebut 

hanya 5 siswa saja yang aktif dan mayoritas didominasi perempuan, dalam 

mengikuti materi Proklamasi kemerdekaan dan  konstitusi pertama, sisanya 

bersikap pasif. Tentunya hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan yang 
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harus segera diselesaikan. Saat pelajaran di kelas berlangsung semua siswa 

diharapkan untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kenyataan 

tersebut maka dapat dilihat adanya kesenjangan, antara apa yang terjadi dengan 

apa yang diharapkan. Harapan dalam suatu pembelajaran adalah siswa aktif dalm 

bertanya maupun berpendapat dan siswa dapat memahami materi yang telah 

disampakan oleh guru. Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

PKn secara tidak langsung akan mempengaruhi prestasi yang hendak dicapai. 

Pengaruh dalam prestasi siswa yaitu karena kurangnya perhatian guru terhadap 

siswa, kurangnya keprofesionalan guru dan kurang minat belajar siswa. Penyebab 

kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran PKn khususnya materi 

proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, antara lain adanya perubahan 

piskologis belajar siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan kurangnya kekonsentrasian belajar siswa. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut Noer Dwi Ariyani S.H selaku guru 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP Prawiramarta Kabupaten Sukoharjo 

telah mencoba berbagai strategi pembelajaran, diantaranya adalah ceramah yang 

bervariasi, melempar pertanyaan, diskusi dan memberikan motivasi, yang 

diharapkan akan meningkatkan keaktifan siswa. Strategi pembelajaran tersebut 

dirasa kurang berhasil karena siswa masih merasa bosan ketika diterangkan dan 

penggunaan berbagai strategi pembelajaran belum bisa memunculkan keaktifan 

siswa secara maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan 

berbagai strategi pembelajaran tersebut dirasa kurang berhasil. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan tindakan kelas lain yang diharapkan mampu meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn  berlangsung.  
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Solusi alternatif yang ditawarkan adalah dengan penerapan strategi 

pembelajaran Jigsaw Learning kolaborasi Question Student Have. Dengan 

penggunaan strategi pembelajaran Jigsaw Learning kolaborasi Question Student 

Have ini siswa dituntut untuk aktif dalam berdiskusi dan tanya jawab dengan cara 

yang menyenangkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas tentang “Penerapan Strategi Pembelajaran Jigsaw Learning 

kolaborasi Question Student Have sebagai upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa 

dalam Proses Pembelajaran PKn Materi Proklamasi kemerdekaan dan  konstitusi 

pertama pada Siswa Kelas VII SMP Prawiramarta Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo 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 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: “Apakah melalui Penerapan Strategi Jigsaw Learning kolaborasi 

Question Student Have dapat Meningkatkan Keaktifan dalam proses Pembelajaran 

PKn Materi Proklamasi kemerdekaan dan  konstitusi pertama pada Siswa Kelas 

VII SMP Prawiramarta Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2011/2012?” 

 

 



4 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini 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 prestasi belajar siswa dalam  mata pelajaran Pendi-

dikan   Kewarganegaraan (PKn). 

b. Untuk meningkatkan  keberanian siswa bertanya dan berpendapat dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran PKn pada siswa 

kelas VII SMP Prawiramarta Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2011/2012  melalui penerapan strategi pembelajaran Jigsaw Learning kolaborasi 

Question Student Have.  

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan keaktifan  siswa pada 

materi Proklamasi kemerdekaan dan  konstitusi pertama melalui penerapan 

strategi pembelajaran Jigsaw Learning kolaborasi Question Student Have. 
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b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Prawiramarta Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

d. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya pembaca.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berpartisipasi dengan 

teman sebayanya. 

2) Untuk meningkatkan siswa dalam bertanya dan berpendapat. 

3) Untuk meningkatkan perhatian atau konsentrasi siswa dalam menerima 

materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

4) Untuk meningkatkan siswa dalam menjawab pertanyaan.  

5) Untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. 

6) Untuk meningkatkan prestasi siswa. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Untuk meningkatkan strategi-strategi yang lebih bervariasi dan lebih 

menyenangkan. 

2) Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar. 

3) Mendapatkan strategi pembelajaran yang baru. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Prawiramarta Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012. 


