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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan merupakan masalah yang seharusnya mendapatkan perhatian 

yang lebih dari pemerintah. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan 

Indonesia baru-baru ini adalah diterapkannya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). Dengan terlaksananya KTSP diharap mampu meningkatkan mutu 

pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang 

pendidikan nasional adalah bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem 
bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab 
(RI, 2003:7). 
 
Model PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang diinginkan dalam implementasi 

KTSP di dalam kelas Secara umum tujuan persepsi siswa mengenai penerapan 

model PAKEM adalah agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 

dapat merangsang aktivitas dan kreativitas belajar peserta didik serta dilaksanakan 

dengan efektif dan menyenangkan. Model ini merupakan salah satu alternatif 

solusi untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, kompetitif dan unggul.  



 

Menurut Ketua Federasi Independen Indonesia Suparman yang di kutip oleh 

Sudarmi (www.sudarmi,SE.htm), kurikulum tingkat satuan pendidikan 

membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan 

lama, yakni terlalu bergantung pada birokrasi. Tentu bukan pekerjaan mudah 

mengubah suatu kebiasaan atau kultur kerja, dari tergantung penuh pada “perintah 

atasan “ menjadi sebuah tradisi yang baru, yang berpijak pada kemandirian dan 

kreativitas. Dengan demikian, sebagai titik awal yang kemudian menggelinding 

sebagai bola salju, dibutuhkan bangunan sistem di jajaran Depdiknas, dari pusat 

sampai daerah, yang lebih kondusif sehingga para guru mampu mengembangkan 

kurikulum sendiri.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “pengaruh 

persepsi siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan baik 

berasal dari dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa (eksternal). 

Pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang dapat berdiri sendiri menentukan 

prestasi belajar. Beberapa masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar antara 

lain: tingkat kecerdasan (IQ), minat, adanya sarana dan prasarana belajar, persepsi 



 

siswa mengenai penerapan model PAKEM, keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, dan sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di atas, 

maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “pengaruh 

persepsi siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009”. Hal ini dipandang penting 

mengingat baik tidaknya hasil belajar sangat dipengaruhi oleh kegiatan 

pembelajaran serta keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas sangat luas sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. 

Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga 

yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Untuk itu perlu 

dibatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian, meliputi: 

a. Pengaruh persepsi siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan (PAKEM). 

b. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 



 

c. Prestasi belajar PKn siswa kelas X SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 

2008/2009.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2008/2009, yang keseluruhannya berjumlah 346 orang. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Selain itu akan 

mempermudah di dalam mencari berbagai alternatif solusi atas permasalahan 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dirumus 

kan suatu permasalahan mengenai “Adakah pengaruh persepsi siswa mengenai 

penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

(PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi Siswa Kelas X SMA Negeri 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009?”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga harus dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini perlu 

tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti 



 

sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahannya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai penerapan model pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) bagi siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

2. Untuk mengetahui keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran siswa kelas X 

SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009.  

3. Untuk mengetahui prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarga 

negaraan (PKn) bagi siswa kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 

2008/2009. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif yang berarti (signifikan) dari 

persepi siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan (PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengaruh 

persepsi siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, 



 

efektif, dan menyenangkan (PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran kaitannya dengan prestasi belajar Pendidikan Kewarga 

negaraan (PKn) bagi siswa kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun 

pelajaran 2008/2009. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai persepsi 

siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembe 

lajaran kaitannya dengan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) bagi siswa kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 

2008/2009. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis pada waktu yang akan datang.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya persepsi siswa 

mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan secara optimal. 

b. Sebagai calon pendidik pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, penge 

tahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditrans 

formasikan kepada peserta didik pada khususnya maupun masyarakat pada 

umumnya. 

 



 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi sikripsi ini, maka  

perlu dikemukakan sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini sebagaimana uraian berikut. 

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar lampiran, dan Abstrak. 

Bagian pokok penulisan ini terperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan 

mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang me 

ngemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai 

persepsi siswa mengenai penerapan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) yang mencakup: Pengertian Persepsi Siswa, Faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi, Pengertian Penerapan, Pengertian Model, 

Pengertian PAKEM, PAKEM bagi Peserta Guru, Bentuk PAKEM, Bentuk 

Pelaksanaan PAKEM, dan Persepsi Siswa mengenai Penerapan Model PAKEM. 

Selanjutnya mengenai Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran yang 

meliputi: Pengertian Keaktifan, Pengertian Siswa, Keaktifan Siswa, Pengertian 

Kegiatan Pembelajaran, Macam Macam Keaktifan Siswa, Macam-macam 

aktivitas siswa dan Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran. Kemudian 



 

uraian mengenai Prestasi Belajar PKn yang berisi: Pengertian Prestasi Belajar, 

Pengertian PKn, Pengertian Prestasi belajar PKn, serta Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Prestasi Belajar. Kerangka teoritik terakhir adalah uraian tentang 

Penerapan Pendekatan Model PAKEM dan Keaktifan Siswa dalam Kegiatan 

Pembelajaran kaitannya dengan Prestasi Belajar PKn, yang dilanjutkan dengan 

penyusunan Kerangka Pemikiran serta Hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian berisi: Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, 

Sampel, Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-Variabel Pene 

litian; Metode Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen; 

Teknik Uji Persyaratan Analisis; serta Teknik Analisis Data 

Bab IV Hasil Penelitian berisi: Deskripsi Data yang mencakup Data Hasil 

Uji Coba (Try Out) Validitas dan Reliabilitas Instrumen beserta Analisisnya 

maupun Data Hasil Penelitian, Pengujian Persyaratan Analisis, Analisis Data dan 

Pengujian Hipotesis, serta Pembahasan Hasil Analisis Data. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi, serta Saran-saran. Kemudian bagian akhir 

dari skripsi ini berisi uraian: Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Ralat 

(bila ada). 

 

 

 

 

 


