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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dimana pendidikan menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi yang telah ada di dalam diri manusia melalui kegiatan 

belajar mengajar. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu dan harus 

mendapatkan perhatian secara lebih, penanganan dan prioritasnya harus 

ditangani secara sungguh-sungguh baik dalam pemerintah, masyarakat, serta 

pengelolaannya sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dan dapat 

tercapai secara maksimal.  

Keberhasilan proses kegiatan belajar dan pembelajaran, selain 

dipengaruhi oleh faktor guru juga dipengaruhi oleh faktor siswa. Tingkah laku 

siswa ketika mengikuti proses pembelajaran dapat mengindikasikan akan 

ketertarikan siswa tersebut terhadap pembelajaran.  

Penelitian tentang keaktifan siswa dan minat belajar dalam pembelajaran 

PKn, dimana pembelajaran PKn menekankan pada keterkaitan antara materi 

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata (konstektual), 

maka peserta didik tidak hanya belajar konsep yang bersifat verbal tetapi juga 

keterampilan-keterampilan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Banyak di jumpai siswa yang sulit dalam menerapkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga proses belajar mengajar tidak 

berjalan sesuai apa yang telah dikehendaki. Melihat kondisi demikian, akhirnya 

penulis berusaha memberikan solusi alternatif dalam pembelajaran PKn supaya 

permasalahan dan kendala yang dihadapi siswa maupun guru dapat teratasi. 

Merujuk pada permasalahn diatas, guru bersama peneliti membuat solusi dalam 

pembelajaran PKn salah satunya pada penggunaan strategi pembelajarannya, 

yaitu dengan menggunakan strategi Question Student Have. Strategi ini 

merupakan pertanyaan yang dibuat dari siswa yang nantinya diputar sebanyak 
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jumlah siswa dan setiap siswa bertugas untuk memberi chek untuk pertanyaan 

yang dianggap penting untuk ditanyakan atau dibahas kembali. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sewaktu peneliti PPL dengan 

guru kelas III SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta, diketahui bahwa 

keaktifan siswa dan minat belajar kurang. Hal tersebut ditunjukkan oleh siswa 

yang memperhatikan guru pada saat kegiatan belajar mengajar ada 9 siswa 

(28,13%), siswa yang bertanya tentang materi yang belum dipahami ada 4 siswa 

(12,50%), siswa yang menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain ada 5 

siswa (15,63%), siswa yang mengerjakan soal ke depan kelas ada 3 siswa 

(9,38%), dan siswa yang senang dengan PKn ada 50%. Sedangkan dilihat dari 

KKM siswa yang belajarnya di atas KKM ada 19 siswa (59,37%). Hal ini 

disebabkan karena guru masih menggunakan metode konvensional dan jarang 

memakai strategi. Sehingga keaktifan siswa kurang, minat belajar terhadap 

pembelajaran PKn kurang, jarang mengajukan pertanyaan atau mengemukakan 

ide, ketertarikan dengan pembelajan PKn kurang. Rendahnya keaktifan dan 

minat belajar siswa Keaktifan belajar akan meningkat apabila setiap siswa mau 

berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Faktor Internal (faktor dalam diri 

siswa) dan Faktor Eksternal (faktor dari luar). Faktor internal meliputi: Motivasi, 

kebutuhan, sikap terhadap objek, tingkat kecerdasan, kesehatan. Sedangkan 

faktor eksternal meliputi : lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul: “Peningkatan Keaktifan Siswa dan Minat Belajar 

Pada Pembelajaran Pkn Melalui Strategi Question Student Have Pada Kelas III 

SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa di sekolah dasar perlu di tingkatkan sehingga 

pembelajaran dapat tercapai dengan menggunakan strategi Question 

Student Have. 

2. Penggunaan strategi Question Student Have diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar di sekolah dasar sehingga pembelajaran dapat 

tercapai. 

C. Pembatasan masalah 

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian serta agar tidak terjadi 

perluasan masalah, maka perlu dibatasi masalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta, Kecamatan Tipes, Kabupaten 

Surakarta. 

2. Minat belajar dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta, Kecamatan Tipes, Kabupaten 

Surakarta. 

3. Pembelajaran PKn dilaksanakan dengan menggunakan strategi Question 

Student Have. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah penerapan strategi Question Student Have dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dikelas ketika pembelajaran PKn ? 

b. Apakah penerapan strategi Question Student Have dapat meningkatkan 

minat belajar dikelas ketika pembelajaran PKn ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran PKn berlangsung 

dengan menggunakan strategi Question Student Have. 

b. Meningkatkan minat belajar pada saat pembelajaran PKn berlangsung 

dengan menggunakan strategi Question Student Have. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat secara: 

a. Manfaat teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui 

keaktifan dan minat siswa dan meningkatkan keaktifan anak dengan 

menggunakan strategi Question Student Have. 

b. Manfaat praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terlibat dalam kegiatan praktikum baik guru, siswa dan 

sekolah. 

1) Bagi Guru 

1. Memperoleh gambaran tentang upaya guru dalam meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn. 

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan strategi 

pembelajaran di sekolah. 

3. Dapat memotivasi siswa untuk aktif dan bekerja sama dengan siswa 

lainnya. 

2) Bagi Siswa 

1. Dengan diterapkannya strategi  pembelajaran Question Student Have  

diharapkan siswa dapat meningkatkan keaktifannya.  

2. Memperoleh penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan guru. 

3. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

4. Melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat. 
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5. Melatih siswa untuk mengembangkan suatu ide ataupun gagasan 

dalam bentuk tulisan atau lisan. 

3) Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dan juga instansi terkait lainnya yang dapat 

mendorong keberhasilan dan peningkatan mutu pembelajaran 

  


