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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan kebutuhan (Muhibbin Syah, 2010:10). Pendidikan 

Nasional adalah usaha secara sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan, dan keterampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, Masyarakat, bangsa dan Negara (pasal 1 Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003). 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

dan kelangsungan bangsa dan negara. Tanpa pendidikan, bangsa dan negara 

akan menjadi lemah, bahkan terus menerus akan menjadi negara jajahan, baik 

penjajahan fisik maupun non fisik atau termasuk ipoleksosbud (ideologi, 

politik, ekonomi, sosial dan budaya) dan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni). Untuk menjadi negara yang maju dan kuat, harus memiliki Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Selanjutnya untuk mewujudkan SDM 

yang berkualitas harus diawali dengan pendidikan, apabila pendidikannya 

maju dan kuat kemungkinan besar akan terwujud SDM yang berkualitas. 

Salah satu cara untuk memajukan dan memperkuat pendidikan adalah dengan 
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peningkatan semangat belajar terhadap peserta didik, peningkatan proses 

belajar dan pembelajaran serta memajukan pendidikan pada umumnya 

(Samino dan Marsudi, 2012:10). 

Menurut Nasution (1982: 24) sebagaimana dikutip oleh TIM-FKIP UMS,  

“Pelaksanaan kurikulum disekolah disebut struktur vertikal”. Pendidikan pada 

saat sekarang ini masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan 

sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal oleh siswa. Setiap mengikuti 

proses pembelajaran di kelas siswa masih berfokus pada keberadaan guru 

sebagai sumber utama untuk mendapatkan segala informasi dan pengetahuan 

kemudian ceramah menjadi pilihan utama yang sering dilaksanakan guru 

dalam strategi pembelajaran. Perlunya strategi baru yang bertujuan untuk 

memberdayakan siswa, sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa 

menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa untuk 

lebih aktif dalam mengikuti serangkaian kegiatan dan memiliki kesadaran 

serta minat yang baik dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Beranjak dari permasalahan pendidikan diatas, maka setiap permasalahan 

atau kendala dalam pendidikan harus segera diatasi agar pendidikan menjadi 

kuat yang nantinya akan memajukan mutu pendidikan di Idonesia. 

Berdasarkan wawancara dengan guru PKn di MI Al Islam Kartasura dan 

juga dilihat dari fakta-fakta dilapangan bahwa banyak guru yang mengeluhkan 

rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn. Permasalahan atau 

kendala yang dialami oleh guru PKn pada umumnya yaitu (1) adanya 

anggapan dari siswa bahwa belajar PKn itu menjenuhkan, karena materi Pkn 
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memiliki banyak muatan berupa konsep-konsep yang harus dihafal oleh siswa; 

(2) kurangnya perhatian guru dalam pemilihan dan penggunaan strategi dan 

model pembelajaran yang  bervariasi bahkan cenderung menggunakan metode 

konvensional. Secara khusus keadaan ini terlihat dari pembelajaran yang 

masih dominan menggunakan metode ceramah, tidak melibatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar dan juga tidak memanfaatkan berbagai strategi maupun 

pendekatan serta model-model pembelajaran pendidikan nilai-moral yang ada. 

Supaya pembelajaran kondusif  maka diperlukan pemanfaatan pendekatan, 

strategi, metode, media dan model pembelajaran yang tepat dan memadai 

dalam pengelolaan pembelajaran PKn. 

Pemanfaatan strategi dan metode mengajar yang tepat dan bervariasi 

dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam menerima pelajaran dan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa berinteraksi sosial serta memperkecil 

perbedaan yang ada. Salah satu dari alternatif yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa adalah melalui kreativitas yang dimiliki 

guru dalam memilih metode mengajar. Alternatif pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam belajar yaitu belajar yang aktif menuju kearah belajar 

mandiri (Active Learning) dan siswa ditempatkan secara kelompok-kelompok 

(Cooperatif Learning). 

Pembelajaran Active Learning ini siswa tidak dituntut untuk membentuk 

kelompok-kelompok akan tetapi lebih menekankan pada cara-cara belajar 

yang aktif menuju belajar yang mandiri. Menurut Zaini (2008:14) 

“Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 
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untuk belajar secara aktif”. Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan 

untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak 

didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di 

samping itu active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian 

siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Salah satu 

strategi yang digunakan oleh peneliti adalah Crossword Puzzle (teka-teki 

silang). 

Crossword Puzzle adalah salah satu strategi pembelajaran aktif bagi 

siswa yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang baik tanpa 

kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. Bahkan strategi ini dipat 

melibatkan partisipasi siswa secara aktif semenjak awal (Zaini,dkk, 2002:68). 

Crossword Puzzle dapat membuat siswa berfikir, mencari dan menemukan 

jawaban, sehingga siswa aktif menggunakan otak untuk berfikir dan peserta 

didik akan merasa lebih senang dan pembelajaran terasa menyenangkan 

sehingga hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. 

Sedangkan pembelajaran kooperatif menitik beratkan pada proses belajar 

dalam kelompok dan bukan mengerjakan bersama kelompok (Rusman, 

2011:202). Proses belajar dalam kelompok akan membantu siswa menemukan 

dan membangun sendiri pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang 

tidak dapat ditemui pada metode konvensional. Rusman (2011:203) 

menyatakan bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep-konsep apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah 
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itu dengan temannya. Salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang akan 

peneliti gunakan adalah Group Investigation (GI). 

Pengembangan belajar kooperatif Group Investigation didasarkan atas 

suatu premis bahwa proses belajar di sekolah menyangkut kawasan dalam 

domain sosial dan intelektual, dan proses yang terjadi merupakan 

penggabungan nilai-nilai kedua domain tersebut (Slavin dalam Rusman, 

2011:220-221). 

Implementasinya pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, 

setiap kelas presentasi atas hasil investigasi mereka di depan kelas. Tugas 

kelompok lain, ketika satu kelompok presentasi di depan kelas melakukan 

evaluasi sajian kelompok. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian 

dengan membandingkan kedua strategi yang akan diterapkan pada 

pembelajaran mata pelajaran PKn dengan judul “Studi Komparasi Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle Dan Group Investigation (GI) Terhadap 

Hasil Belajar PKn Kelas IV MI Al Islam Kartasura Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian antara lain: 

1. Hasil belajar PKn rendah karena adanya anggapan dari siswa bahwa 

belajar PKn itu menjenuhkan. 
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2. Hasil belajar siswa rendah karena kurang perhatiannya guru dalam 

pemilihan dan penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang 

bervariasi.  

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih 

efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji. Maka penulis membatasi masalah-

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran hanya menggunakan strategi pembelajaran 

Strategi Crossword Puzzle dan strategi pembelajaran Group Investigation. 

2. Masalah hasil belajar yang diteliti terbatas pada hasil belajar PKn  pada  

siswa  kelas IV MI Al Islam Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan  masalah tersebut diatas, 

maka permasalahan umum yang akan diteliti dapat dirumuskan : 

1. Apakah terdapat perbedaan antara strategi Crossword Puzzle dan Group 

Investigation terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas IV MI Al Islam 

Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Strategi manakan yang lebih efektif antara menggunakan strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar PKn pada siswa 

kelas IV MI Al Islam Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
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E. Tujuan penelitian 

Tujuan yang  ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui perbedaan antara strategi Crossword Puzzle dan Group 

Investigation terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas IV MI Al Islam 

Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Mengetahui strategi yang lebih efektif antara menggunakan strategi  

Crossword Puzzle dengan menggunakan strategi Group Investigation 

terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas IV MI Al Islam Kartasura 

Tahun Ajaran 2012/2013.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi baru tentang cara meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan melalui penggunaan strategi 

pembelajaran Crossword  Puzzle maupun Group Investigation. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman guru Pendidikan Kewarganegaraan tentang manfaat 

diterapkannya strategi tersebut untuk menyelenggarakan pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif. 

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.  

2) Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis 

sebagai berikut : 
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a. Manfaat bagi Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn 

dengan menggunakan strategi Crossword Puzzle dan Group 

Investigation. 

2) Meningkatkan pemahaman dan pengusaan materi pelajaran. 

3) Memiliki kencintaan khususnya terhadap mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dan umumnya mata pelajaran 

lainnya yang dipelajari. 

b. Manfaat bagi Guru 

1) Meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan strategi 

mengajar yang inovatif dan update serta dinamis. 

2) Meningkatkan ketrampilan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran khususnya dalam menerapkan strategi Crossword 

Puzzle dan Group Investigation dalam mata pelajaran PKn. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap sekolah bahwa peningkatan mutu tidak hanya pada 

peningkatan sarana dan prasarana tetapi sumber daya manusia perlu 

juga dipertimbangkan agar dapat meningkatkan kualitas sekolah.  

d. Bagi Peneliti yang lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding atau sebagai 

referensi untuk penelitian yang relevan 


