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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang 

atau sekelompok orang yang dilaksanakan melalui pengajaran dan pelatihan 

dalam proses pendidikan. Pengajaran dan pelatihan dalam proses pendidikan 

sebagai upaya menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki 

kemampuan untuk berperan dalam masyarakat. Peserta didik yang berkualitas dan 

memiliki kemampuan dalam pendidikan sebagai bekal menuju masa depan yang 

lebih baik sesuai perkembangan jaman. Pendidikan di Indonesia  terdiri dari 

pendidikan formal dan informal,  di dalamnya memiliki banyak permasalahan. 

Permasalahan dalam bidang pendidikan sendiri banyak sekali seperti masalah 

kurikulum, mata pelajaran, maupun masalah proses pembelajaran.          

         Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki banyak masalah seperti dalam 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Masalah tersebut juga ada dalam 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas V semester I SD 

Negeri 01 Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar. Permasalahan klasikal yang terjadi 

antara lain keaktifan siswa sangat kurang, saat guru menerangkan siswa diam saja, 

siswa tidak cepat dalam memahami materi pokok, serta siswa kurang berani 

bertanya atau berpendapat. Permasalahan klasikal di atas yang dominan yaitu 

mengenai keaktifan siswa kurang. Dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dari 21 siswa yang aktif  hanya lima siswa.  Guru sebagai 

pengajar dalam memberikan materi sudah berupaya agar siswa aktif seperti 
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melakukan metode diskusi kelompok, tanya jawab, maupun penugasan. Berbagai 

metode itu belum bisa maksimal dalam mengatasi masalah tersebut. Proses 

keaktifan sangat dibutuhkan agar siswa lebih dominan, sehingga siswa lebih cepat 

untuk memahami materi.  Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran memegang 

peran penting. Keaktifan siswa dalam mengikuti mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan perlu ditingkatkan agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran 

yang dominan dilakukan oleh guru.  

         Fakta menunjukkan kurang optimalnya dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Peningkatan strategi merupakan hal yang perlu dengan suatu 

stategi yang bisa mengaktikan siswa. Peningkatan itu sebagai upaya 

mempercepat pemahaman materi dan keaktifan siswa. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan tindakan kelas yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan 

siswa. Solusi alternatif yang ditawarkan adalah dengan penerapan strategi 

pembelajaran Everyone is a Teacher Here kolaborasi Team Quiz. 

         Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih stategi pembelajaran 

Everyone is a Teacher Here kolaborasi Team Quiz dalam penelitan tindakan 

kelas dengan maksud untuk meningkatkan keaktifan siswa, sehingga siswa 

lebih berperan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu,  penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian tindakan  kelas dengan judul ”Penerapan Strategi 

Everyone is a Teacher Here kolaborasi Team Quiz sebagai Upaya 

Meningkatkan Keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn pada Siswa  Kelas V 

SD Negeri 01 Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
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B. Perumusan Masalah 

         Perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting yang harus ada 

dalam penulisan suatu karya ilmiah. Seorang peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian harus tahu terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya 

pemasalahan yang jelas maka proses penyelesaiannya akan terarah dan terfokus 

pada permasalahan utama. 

         Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut “Apakah Penerapan Strategi Everyone is a Teacher 

Here kolaborasi Team Quiz dapat Meningkatkan Keaktifan dalam Proses 

Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kadipiro, Jumapolo, 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012?”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kadipiro, 

Jumapolo, Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kadipiro, 

Jumapolo, Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 

c. Untuk meningkatkan KKM dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Kadipiro, Jumapolo, 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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2. Tujuan Khusus 

        Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan strategi pembelajaran 

Everyone is Teacher Here kolaborasi Team Quiz pada siswa kelas V SD 

Negeri 01 Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan penelitian dalam rangka pembinaan kemampuan guru 

melalui penganekaragaman strategi pembelajaran yang dianggap positif 

untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

b. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk mempertajam ketrampilan guru 

sekolah dasar dalam penerapan strategi. 

c. Sebagai kajian pustaka bagi semua orang yang melaksanakan penelitian 

dalam bidang yang sama dimasa yang mendatang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

1) Meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan.  

2) Memberikan pengetahuan untuk berani mengemukakaan pendapat, 

bertanya, mengungkapkan jawaban.  

3) Menerapkan bimbingan yang nyata dalam mata pelajaran pendidikan  

kewarganegaraan.  
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4) Memupuk pribadi siswa yang aktif dan kreatif. 

b. Bagi guru 

1) Untuk mengembangkan materi pelajaran. 

2) Untuk mengembangkan guru dalam mengajar yang lebih bervariasi. 

3) Memberikan pedoman pembelajaran aktif untuk mencapai pemahaman 

siswa.  

c. Bagi sekolah 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Meningkatkan mutu sekolah.  

 

 


