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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, pendidikan 

hakekatnya adalah kegiatan formal yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, 

administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih baik dan 

bertambah pengetahuan, skill dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan 

kalender akademik (Jumali dkk, 2008:19-20). Secara umum pendidikan memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 1. anak didik, 2. pendidik, 3. alat pendidikan, 4.  

lingkungan pendidikan, 5. tujuan pendidikan, 6. interaktif edukatif. Semua unsur-unsur 

pendidikan tersebut saling terkait dan berhubungan untuk menciptakan tujuan dari 

pendidikan (Jumali dkk, 2008:37-53). 

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal yang 

berlangsung di sekolah, merupakan interaksi aktif guru dengan siswa. Pada saat proses 

pembelajaran di kelas, guru selalu menghadapi suatu permasalahan. Antara lain  

kurangnya keaktifan siswa, kurangnya motivasi belajar, kurangnya minat belajar, 

minat untuk membaca kurang, saat diskusi cenderung berbincang-bincang dengan 

teman kelompok, dan yang aktif dalam kelompok hanya beberapa siswa saja. Secara 

ringkas dapat dinyatakan bahwa proses pembelajaran kurang berkualitas. 

Proses pembelajaran semestinya dilaksanakan secara berkualitas dan manusiawi 

sesuai dengan standar proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik (Pasal 19 ayat 1). 
 

Permasalahan pembelajaran sebagaimana disinggung di atas sudah banyak diteliti guna 

menemukan pemecahan masalahnya, dengan harapan tujuan dapat tercapai.                                                        

Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Hayati (2011), mengenai peningkatan 

keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penggunaan Giving Question and Getting 

Answer pada mata pelajaran Matematika di SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun 

2010/2011, hasilnya ada peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran Matematika 

pada Pokok Bahasan Matriks. Hal ini dapat dilihat dari indikator keberanian siswa 

untuk mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 23,53% dan setelah tindakan 76,47%, 

mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 44,12% dan setelah tindakan 

73,53%, mengemukakan ide sebelum tindakan 29,41% dan setelah tindakan 70,59%, 

dan menjawab pertanyaan sebelum tindakan 26,48% dan setelah tindakan 73,53%, 

sedangkan peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari nilai yang diperoleh sebelum 

tindakan yang memperoleh nilai minimal 70 sebanyak sebelum tindakan 38,24% dan 

setelah tindakan 79,24%.  

Penelitian lainnya mengenai penerapan Strategi Problem Based Learning (PBL) 

untuk meningkatkan motivasi belajar Matematika di SD Negeri Krajan Tahun 

2010/2011”, hasilnya adalah antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru 

sebelum diadakan tindakan sebesar 45% di akhir siklus mencapai 90%, menjawab 
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pertanyaan guru atau siswa lain sebelum tindakan sebesar 30% di akhir siklus 

mencapai 95%, dan menanyakan materi yang belum jelas sebelum diadakan tindakan 

sebesar 20% di akhir siklus mencapai 90%.  

Penelitian selanjutnya mengenai peningkatan minat belajar Biologi di SMP 

Negeri 1 Klaten melalui Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT)”, hasil 

dari penelitian ini adalah hasil tindakan menunjukkan tingkat minat siswa sebesar 

54,43% pada siklus pertama, 66,54% pada siklus kedua, dan 78,73% pada siklus ketiga 

dari hasil catatan learning logs siswa.  

Penelitian lainnya yang dilakukan Ernawati (2012)), mengenai upaya 

meningkatkan keaktifan melalui strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan 

strategi True or False dalam pembelajaran PKn di SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 

Ajaran 2011/2012, hasil dari penelitian ini adalah sebelum siklus siswa yang aktif 

sejumlah 11 siswa (30,55%), siklus pertama siswa yang aktif sejumlah 20 siswa 

(57,14%) dan siklus kedua siswa yang aktif sejumlah 31 siswa (86,11%). 

Permasalahan mengenai rendahnya keaktifan siswa dapat diatasi dengan 

penerapan strategi pembelajaran aktif. Ada beberapa penelitian mengenai strategi 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa, penelitian tersebut 

diantaranya dilakukan Ariyanto (2010), mengenai penerapan Strategi Pembelajaran 

Index Card Match sebagai upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2010, hasil dari 

penelitian ini adalah kondisi pra siklus siswa yang aktif sejumlah 11 siswa (33,33%), 

siklus pertama siswa yang aktif sejumlah 21 siswa (63,64%), siklus kedua siswa yang 
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aktif sejumlah 26 siswa (78,79%).  

Penelitian yang dilakukan Widyawati (2011), mengenai penerapan Metode 

Pembelajaran Card Sort sebagai upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn di SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten Tahun 2010/2011, hasil 

dari penelitian ini adalah kondisi pra siklus siswa yang aktif sejumlah 5 siswa 

(14,70%), siklus pertama siswa yang aktif sejumlah 13 siswa (38,23%), siklus kedua 

siswa yang aktif sejumlah 24 siswa (70,59%), siklus ketiga siswa yang aktif sejumlah 

28 siswa (82,35%).  

Penelitian yang dilakukan Winarsih (2011), mengenai penggunaan Media Kartu 

Indeks bervariasi dengan Media Charta untuk meningkatkan hasil belajar Biologi dan 

keaktifan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 2010/2011, hasil 

penelitian tersebut adalah siklus pertama, rata-rata nilai keaktifan 10,94 (cukup 

berminat), siklus kedua rata-rata nilai keaktifan menjadi 12,56 (cukup berminat), siklus 

ketiga rata-rata nilai keaktifan mengalami kenaikan menjadi 13,61 (cukup berminat).  

Peran guru dalam proses pembelajaran bukanlah mendominasi melainkan 

membimbing dan mengarahkan siswa untuk aktif. Keaktifan siswa merupakan salah 

satu prinsip utama dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dinilai sangat penting 

karena belajar adalah berbuat, siswa dituntut untuk aktif berpendapat, menanggapi 

suatu pertanyaan dan mengajukan pertanyaan di kelas. Keaktifan siswa dapat terwujud 

melalui penggunaan berbagai macam strategi pembelajaran dan media pembelajaran. 

Peneliti dalam memberikan solusi alternatif yaitu penerapan strategi 

pembelajaran True or False yang kolaborasi Small Group Discussion merujuk dari 
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penelitian-penelitian yang relevan yang telah terbukti mampu meningkatkan 

partisipasi siswa. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Mirawati (2008), 

mengenai peningkatan pemahaman konsep berhitung pecahan siswa dengan Model 

Pembelajaran Diskusi Kelompok Kecil di SD N 1 Pabelan Tahun 2007/2008 hasil 

penelitian ini adalah peningkatan mengonstruksikan soal cerita ke dalam model 

Matematika dari 6,45% menjadi 16,12%, kemampuan menggunakan rumus dari 

32,25% menjadi 36,66%, peningkatan proses perhitungan dari 22,58% menjadi 

45,10%, sedangkan hasil belajar siswa meningkat dari 32,25% menjadi 54,83%. 

Penelitian yang dilakukan Fatmawati (2011), mengenai perbandingan Model 

Pembelajaran True or False dengan Model Pembelajaran Talking Stick untuk 

meningkatkan hasil belajar Biologi di SMK Negeri I Mojosongo Boyolali Tahun  

2010/2011 hasil penelitian ini adalah kelas eksperimen True or False mempunyai 

rerata 73,94 dengan prosentase 97,22%, kelas eksperimen Talking Stick dengan rerata 

73,89 dengan prosentase ketuntasan 100%, kelas konvensional dengan rerata 67,11 

dengan prosentase ketuntasan 100%.  

Dari beberapa penelitian di kelas, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 

strategi pembelajaran aktif dan menyenangkan mampu membuat siswa aktif, minat 

belajar meningkat sehingga hasil yang berupa nilai belajar akan meningkat pula. Untuk 

itu, guru harus mengimplementasikan strategi yang aktif dan menyenangkan dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa merasa tertarik dan yang paling penting siswa 

berperan aktif saat pelajaran di kelas. 
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Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dengan penggunaan strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan keaktifan siswa, 

sekaligus dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu penelitian ini 

mempunyai relevansi dengan beberapa penelitian yang dikutip di depan, termasuk juga 

dengan penelitian penggunaan Giving Question and Getting Answer pada mata 

pelajaran Matematika di SMK Muhammadiyah Delanggu, penerapan strategi Problem 

Based Learning (PBL) untuk meningkatkan motivasi belajar Matematika di SD Negeri 

Krajan, peningkatan minat belajar Biologi di SMP Negeri 1 Klaten melalui model 

pembelajaran Team Games Tournament (TGT). Artinya melalui penerapan strategi 

pembelajaran aktif mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran.  

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang dikutip 

dengan judul peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penggunaan Giving 

Question and Getting Answer pada mata pelajaran Matematika di SMK 

Muhammadiyah Delanggu, dan strategi pembelajaran Index Card Match sebagai 

upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta adalah pada indikator pencapaian keaktifan yang 

digunakan tidak sama. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan kolaborasi strategi 

pembelajaran True or False kolaborasi Small Group Discussion, sedangkan penelitian 

yang dikutip sebagian besar menggunakan satu strategi pembelajaran saja, seperti 

halnya dengan penelitian yang dikutip dengan judul penerapan strategi Problem Based 

Learning (PBL) untuk meningkatkan motivasi belajar Matematika di SD Negeri 

Krajan, penerapan strategi pembelajaran Index Card Match sebagai upaya 
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meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu konsep multi dimensional 

tentang masyarakat politik untuk mempersiapkan yang diperlukan agar berpartisipasi 

dalam proses politik secara menyeluruh dan secara umum tentang apa definisi dan 

bagaimana menjadi warga negara yang baik (Subadi, 2010:1). Setiap mata pelajaran 

pasti mempunyai visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 

Seperti halnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mempunyai visi, misi dan 

tujuan yang ingin dicapai pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), visi dan 

misi mata pelajaran PKn SMP adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.  

Sedangkan tujuan mata pelajaran PKn SMP adalah mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 
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atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(http://pkn22.blogdetik.com). 

Materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama merupakan 

implementasi misi dan visi di atas, yang penyajiannya diberikan pada siswa SMP kelas 

VII semester I. Keaktifan siswa kelas VII B SMP Negeri 19 Surakarta dalam mengikuti 

mata pelajaran PKn materi tersebut dinilai belum maksimal, karenanya perlu upaya 

peningkatan keaktifan siswa yang harus dilakukan. Keadaan belum maksimalnya 

siswa yang aktif dibuktikan dengan sejumlah 32 siswa kelas VII B yang aktif hanya 8 

siswa, sedangkan 24 siswa yang lain pasif. Tentunya permasalahan tersebut harus 

diberi solusi, agar saat pelajaran diharapkan semua siswa dapat ikut aktif. Kurangnya 

keaktifan siswa secara tidak langsung akan mempengaruhi tujuan yang hendak dicapai. 

Ibu Endang Sumarsih S.Pd selaku guru PKn kelas VII B SMP dalam mengatasi 

permasalahan tersebut, sudah pernah melakukan strategi ceramah disertai tanya jawab, 

diskusi kecil, tugas terstruktur, namun semua strategi tersebut belum berhasil 

meningkatkan keaktifan siswa, karena siswa merasa bosan dan jenuh. Keadaan 

tersebut sesuai dengan penelitian mengenai komparasi penggunaan metode inkuiri dan 

metode ceramah untuk prestasi belajar bidang studi IPA pada Siswa SD Negeri 

Kateguhan I Tawangsari, Sukoharjo. Hasilnya pelajaran IPA yang menggunakan 

metode inkuiri (8,38) lebih tinggi daripada hasil belajar menggunakan metode ceramah 

(7,60) atau terdapat selisih (0,78). Artinya kurang efektif apabila proses pembelajaran 

hanya menerapkan metode ceramah saja. 

Pendidikan yang dilaksanakan berorientasi pada kurikulum tingkat satuan 
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pendidikan (KTSP) keaktifan siswa penting, karena siswa tidak lagi dipandang sebagai 

tempat yang diisi ilmu oleh guru, namun siswalah yang mencari ilmu tersebut dan 

didukung guru sebagai fasilitator. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang 

dilakukan pada kelas VII B SMP Negeri 19 Surakarta agar diharapkan siswa aktif pada 

saat pelajaran. Solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

penerapan strategi pembelajaran True or False yang kolaborasi Small Group 

Discussion. Adanya strategi tersebut siswa diajak untuk memikirkan suatu pernyataan 

dengan jawaban benar atau salah dan diskusi kelompok kecil yang menyenangkan dan 

tidak akan menimbulkan rasa bosan pada siswa.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang 

“Penerapan Strategi Pembelajaran True or False kolaborasi Small Group Discussion 

sebagai upaya meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran PKn materi 

proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada siswa Kelas VII B SMP Negeri 

19 Surakarta Tahun 2011”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah Penerapan Strategi Pembelajaran True or 

False Kolaborasi Small Group Discussion dapat meningkatkan keaktifan dalam proses 

pembelajaran PKn materi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada siswa 

Kelas VII B SMP Negeri 19 Surakarta Tahun 2011?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, dirumuskan tujuan penelitian dalam tujuan 

umum dan tujuan khusus, sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b. Untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat pada saat 

proses pembelajaran. 

c. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada materi 

PKn. 

d. Untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa sebagaimana visi dan misi 

PKn. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa 

kelas VII B SMP Negeri 19 Surakarta Tahun 2011 melalui penerapan strategi 

pembelajaran True or False Kolaborasi Small Group Discussion. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat diumuskan dalam manfaat atau 

kegunaan teoritis dan manfaat atau kegunaan praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan strategi baru mengenai upaya meningkatkan keaktifan siswa. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Untuk meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

3) Untuk meningkatkan keberanian siswa dalam berpendapat ketika mengikuti 

pembelajaran. 

4) Untuk meningkatkan prestasi siswa. 

b. Manfaat bagi guru: 

1) Untuk mengembangkan kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran 

aktif. 

2) Untuk mengembangkan keterampilan dan kreatifitas guru dalam kegiatan 

proses belajar mengajar. 

3) Untuk mengembangkan proses pembelajaran yang menyenangkan. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan kinerja dan profesionalitas guru. 

2) Untuk meningkatkan mutu sekolah. 

 


