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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  

semakin pesat, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, dan mampu berkompetisi dalam berbagai bidang 

kehidupan terutama di dunia kerja. Pendidikan merupakan wadah kegiatan yang 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga perlu perhatian 

yang serius di dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk menyiapkan generasi masa depan, 

sehingga pelaksanaan pendidikan harus berorientasi pada wawasan kehidupan 

mendatang. Keberhasilan pendidikan akan dapat tercapai apabila ada usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk  meningkatkan kualitas pendidikan ialah melalui proses pembelajaran. 

Pada hakekatnya proses pembelajaran merupakan dasar utama peningkatan 

pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari peran guru 

dalam proses pembelajaran, karena baik tidaknya hasil belajar mengajar dapat 

dilihat dari mutu lulusan. Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila, dapat  

menghasilkan banyak lulusan yang bermutu tinggi, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat  serta yang memadai.  

Kenyataan yang banyak dijumpai di sekolah selama ini adalah pembelajaran 

PKn berlangsung secara tradisional, yang meletakkan guru sebagai pusat  belajar  
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siswa. Pada dasarnya siswa memiliki perilaku belajar yang berbeda-beda, 

sehingga guru harus menguasai materi, memperhatikan situasi dan kondisi kelas 

sekaligus mampu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik dan tujuan pembelajaran.                            

Guru dituntut untuk dapat menggunakan berbagai macam strategi 

pembelajaran, sehingga siswa terhindar dari kebosanan dan tercipta kondisi 

belajar yang interaktif, efektif dan efisien. Untuk dapat menarik keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran, maka guru harus menggunakan strategi mengajar yang 

menuntut siswa aktif. Selain itu diperlukan adanya motivasi baik itu dari dalam 

diri siswa maupun guru, sehingga dapat membangkitkan semangat belajar siswa. 

Dengan demikian suatu perbuatan itu bisa terjadi karena adanya motivasi dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu.  

Dalam pembelajaran klasikal guru bertindak sebagai pusat belajar bagi 

siswa, sehingga menyebabkan siswa hanya pasif mendengarkan materi dan 

menerima  begitu saja ilmu dan informasi dari guru.  Menurut Depdiknas (2002:1) 

bahwa: 

Dalam pembelajaran kontekstual belajar akan lebih bermakna jika anak 
“mengalami” sendiri apa yang dipelajarinya, bukan “mengetahuinya”. Hal 
ini disebabkan karena pembelajaran yang berorientasi target penguasaan  
materi terbukti berhasil dalam kompetisi “mengingat” jangka pendek, tetapi 
gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan 
jangka panjang. 
 
Proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas harus terus diupayakan 

menuju ke arah berkembangnya kemampuan intelektual siswa. Pembelajaran 

tradisional yang tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dan kreatif 

segera ditinggalkan dan diganti dengan  strategi-strategi yang berpusat bagi siswa. 



Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan ilmu pengetahuan yang 

semakin pesat, sehingga tidak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta 

dan konsep bagi siswa. Selain itu agar siswa mudah memahami konsep-konsep 

yang rumit dan abstrak melalui contoh-contoh konkret sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapi, dengan mempraktekkan sendiri upaya penemuan 

konsep tersebut. Prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh proses pembelajaran 

di kelas baik itu dalam hal pemilihan strategi pembelajaran, sarana prasarana 

penunjang kegiatan pembelajaran yang tersedia, maupun adanya motivasi siswa  

untuk mengikuti aktivitas pembelajaran. 

Pembelajaran kontekstual  menuntut siswa aktif mencari dan menemukan 

sendiri, hal-hal yang berhubungan dengan materi yang diajarkan oleh guru, serta 

mampu memecahkan persoalan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Melalui ragam strategi dalam pembelajaran kontekstual siswa diharapkan 

mampu untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan ketrampilan dalam 

berpikir secara ilmiah, serta mampu melibatkan siswa secara aktif. 

Dalam hal ini perlu adanya motivasi dari guru, sehingga meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Partisipasi Siswa 

dalam Penggunaan Ragam Strategi Pembelajaran Kontekstual dan Motivasi 

Belajar terhadap Prestasi Belajar PKn bagi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Delanggu Tahun Pelajaran 2008/2009.” 

 



B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

berkaitan baik yang 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 pra-

sarana belajar, strategi pembelajaran yang digunakan, motivasi belajar, dan 

sebagainya.                                                                                                                                             

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas 

maka dipandang cukup penting diadakan penelitian mengenai “Pengaruh 

Partisipasi Siswa dalam Penggunaan Ragam Strategi Pembelajaran Kontekstual 

dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar PKn bagi Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Delanggu Tahun  Pelajaran 2008/2009”. Hal ini dipandang penting 

mengingat baik tidaknya hasil belajar sangat dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran serta motivasi belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. 

Untuk itu, perlu adanya pemfokusan dan pembatasan masalah sehingga yang 

diteliti menjadi lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Maka ruang 

lingkup dan fokus masalah yang diteliti dibatasi sebagai berikut: 

 

 



1. Objek Penelitian 

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

sasaran penelitian meliputi: 

a. Partisipasi siswa dalam penggunaan ragam strategi pembelajaran kontekstual. 

b. Motivasi belajar siswa. 

c. Prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delanggu 

tahun pelajaran 2008/2009, yang keseluruhannya berjumlah 196 siswa yang 

mencakup enam kelas. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Sebelum melakukan penelitian, maka perlu diketahui 

terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya permasalahan yang jelas 

maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Selain itu akan mem-

permudah di dalam mencari berbagai alternatif solusi atas permasalahan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Adakah pengaruh positif yang berarti (signifikan) 

dari Partisipasi Siswa dalam Penggunaan Ragam Strategi Pembelajaran 

Kontekstual dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar PKn bagi Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Delanggu 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 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga mempermudah di dalam mencari data sampai langkah pemecahan 

masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui partisipasi siswa dalam penggunaan ragam strategi 

pembelajaran kontekstual bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delanggu tahun 

pelajaran 2008/2009. 

2. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Delanggu tahun pelajaran 2008/2009. 

3. Untuk mengetahui prestasi belajar PKn bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Delanggu tahun pelajaran 2008/2009. 

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

penggunaan ragam strategi  pembelajaran kontekstual dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar PKn bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delanggu 

tahun pelajaran 2008/2009. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

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

berikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 



maupun masyarakat pada umumnya mengenai partisipasi siswa dalam 

penggunaan ragam strategi pembelajaran kontekstual dan motivasi belajar 

kaitannya dengan prestasi belajar PKn bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Delanggu tahun pelajaran 2008/2009. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai partisipasi 

siswa dalam penggunaan ragam strategi pembelajaran kontekstual dan 

motivasi belajar kaitannya dengan prestasi belajar PKn bagi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Delanggu tahun pelajaran 2008/2009. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis di masa  yang akan datang.   

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya partisipasi siswa 

dalam penggunaan ragam strategi  pembelajaran kontekstual  dan motivasi 

belajar dalam mencapai prestasi belajar PKn secara optimal.  

b. Sebagai calon pendidik khususnya mata pelajaran PKn, pengetahuan dan 

pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan 

kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada 

umumnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

perlu dikemukakan sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini adalah 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 skripsi 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 mengemuka-

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

Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai 

Partisipasi Siswa dalam Penggunaan Ragam Strategi Pembelajaran Kontekstual 

yang mencakup: Pengertian Partisipasi, Pengertian Siswa, Pengertian Partisi-

pasi Siswa, Pengertian Penggunaan, Pengertian Ragam Strategi Pembelajaran, 

Pengertian Pembelajaran Kontekstual, Pengertian Partisipasi Siswa dalam 

Penggunaan Ragam Strategi Pembelajaran Kontekstual, Strategi-strategi yang 

Berasosiasi dengan Pembelajaran Kontekstual, Karakteristik Pembelajaran 

Kontekstual, Komponen-komponen Utama Pembelajaran Kontekstual, serta Lima 

Elemen Belajar yang Konstruktivistik. Selanjutnya uraian mengenai Motivasi 

Belajar yang meliputi: Pengertian Motivasi, Prinsip-prinsip Motivasi, Fungsi 

Motivasi, Bentuk-bentuk Motivasi, Pengertian Belajar. 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 Partisipasi Siswa dalam Penggunaan Ragam Strategi Pembelajaran 

Kontekstual dan Motivasi Belajar 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 

Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen; Teknik Uji Persyaratan Analisis;  serta  Teknis 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 

Penguji Hipotesis, serta Pembahasan Hasil Analisis Data. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi serta Saran-saran, kemudian bagian akhir dari 

skripsi ini berisi uraian Daftar Pustaka, dan Lampiran-Lampiran. 

 


