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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menurut UU No.20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan suatu wadah kegiatan yang berusaha untuk membangun 

masyarakat dan watak bangsa secara berkesinambungan yaitu membina mental, 

rasio, intelektual dan kepribadian dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. 

Untuk itu sudah sewajarnya jika secara global dunia pendidikan harus mampu 

melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan peka terhadap 

perkembangan jaman. 

Dalam proses pendidikan, baik formal maupun informal, tidak  terlepas 

dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terhadap 

semua mata pelajaran tak terkecuali pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

serta anti-korupsi, berkembang secara positif dan demokratis. 

Belajar merupakan suatu hal yang melekat dari kehidupan siswa sehari-

hari. Dimana siswa dituntut untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah. 

Hampir semua siswa dalam keseharianya melakukan kegiatan belajar. Menurut  

Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
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untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagian hasil pengamatannya sendiri dalam intreraksi dengan lingkungannya. 

Belajar selalu menunjukkan perubahan perilaku pada seorang individu yang 

melakukanya. Pada proses pembelajaran guru memegang peranan penting sebagai 

pengajar, dalam pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator, artinya, guru 

memegang tugas dan tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran di sekolah. Guru sebagai tenaga kerja professional harus bisa 

mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam bidang pengajaran, kemampuan 

memilih dan menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien, kemampuan 

berpartisipasi aktif dan membuat suasana belajar yang menyenangkan guna 

menunjang tercapainya pendidikan.  

Dalam proses pembelajaran tentu ada kegagalan dan keberasilanya. 

Kegagalan belajar siswa tidak sepenuhnya berasal dari siswa tersebut, melainkan 

bisa juga berasal dari guru yang tidak berhasil meningkatkan keaktifan serta 

perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pengunaan model ekspositori, 

dimana pembelajaran berpusat pada guru, guru sangat mondominasi kelas, siswa 

pasif dan  kurang terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan 

hanya sebagai proses transfer ilmu seperti menuangkan air didalam sebuah ember 

kosong, siswa hanya diberi materi secara terus menerus. Banyak guru yang cara 

mengajarnya masih bersifat konvensional, guru hanya menggunakan metode 

ceramah saja. Pembelajaran  yang ada di sekolahpun kurang variatif dan inovatif, 

guru kurang pandai memodifikasi pembelajaran yang ada dikelas sehingga 

terkesan monoton dan membosankan. 

Permasalahan yang ada di SD Negeri Jamusan Kecamatan Jumo 

Kabupaten Temanggung, teutamar guru kelas 4 masih menggunakan model 

mengajar konvensional dalam pembelajaran, dominasi guru sangat kuat, 

kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, kurangnya kreativitas guru dalam 

memodifikasi pembelajaran dikelas. Penggunaan  metode ceramah yang 

digunakan guru membuat siswa mengantuk, disamping itu guru juga 

menyampaikan materi kurang menarik perhatian siswa yang menyebabkan siswa 

menjadi jenuh dengan materi yang diajarkan, dimana guru memulai pelajaran 
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dengan menerangkan materi, memberi contoh, memberi latihan soal, dan diakhiri 

memberikan PR proses pembelajaran yang seperti itu, mengakibatkan kebosanan 

bagi siswa karena guru monoton dan kurang bervariasi dalam pembelajaran. Mata 

pelajaran PKn bagi sebagian siswa dianggap sebagai mata pelajaran pelajaran 

yang kurang menarik dan membosankan guru hanya mengarahkan siswa untuk 

menghafal informasi saja. Proses pembelajaran yang terkesan monoton  seringkali 

membosankan, apabila tidak segera diatasi, indikasinya  keaktifan, rasa  ingin tahu 

dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran menurun. Motivasi belajar 

yang rendah ini ditandai dengan keadaan siswa bermalas-malasan, ramai, tidak 

memperhatikan penjelasan guru dan asyik main sendiri, tidak mau mengerjakan 

soal yang diberikan guru bahkan ada yang tidak mau mengumpulkan tugas sama 

sekali.  

Berdasarkan observasi pada siswa kelas 4 di SD Negeri Jamusan 

kecamatan Jumo kabupaten Temanggung, hasil belajar PKn siswa kelas 4 masih 

tergolong rendah, hal itu dibuktikan  dari daftar nilai  ulangan harian yaitu nilai 

yang diperoleh beberapa siswa ≤70 karena (KKM≥70). Data perolehan hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pkn Pra Siklus 

Siswa Kelas  4 SD Negeri  Jamusan 

Semester 2/2012-2013 

 

NO Nilai 
Prasiklus 

Keterangan 
Jumlah Siswa Presentase 

1 50 1 4% Belum Tuntas 

2 55 2 8% Belum tuntas 

3 60 4 16% Belum tuntas 

4 65 6 24% Belum tuntas 

5 70 6 24% Tuntas 

6 75 4 28% Tuntas 

7 80 1 4% Tuntas 

8 85 1 4% Tuntas 

Jumlah 25 100%  
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Dari tabel 1 dapat dilihat hasil ulangan harian  PKn dengan (KKM ≤70) 

dapat diuraikan sebagai berikut. Jumlah siswa yang mendapat nilai 50 sebanyak 1 

siswa, 55 sebanyak 2 siswa, 60 sebanyak 4 siswa, 65 sebanyak 6 siswa, 70 

sebanyak 6 siswa, 75 sebanyak 4 siswa, 80 sebanyak 1 siswa dan 85 sebanyak 1 

siswa. Untuk lebih jelasnya, hasil ketuntasan belajar siswa pada pra siklus dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel 2 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar PKn Pra Siklus 

Siswa kelas 4 SD Negeri Jamusan 

Semester 2/2012-2013 

 

No 
Kriteria 

Ketuntasan 
Frekuensi Persentase 

1 Tuntas ≥70 10 60% 

2 Tidak Tuntas <70 1 40% 

3 Rerata 67 

4 Maksimum 85 

5 Minimum 50 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat dari data keseluruhan  siswa, 25 siswa, kurang 

lebih diketahui hanya 10 (40%) siswa nilainya ≥ 70 yang dapat mencapai di atas 

KKM, sedangkan siswa yang memperoleh nilai < 70 atau belum tuntas ada 15 

siswa (60%). Perolehan nilai rata-rata 67, nilai maksimum 85 dan, nilai minimum 

50.  

Berdasarkan paparan data diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten 

temanggung pada siswa kelas 4 memerlukan perbaikan yang mampu mendorong 

siswa untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kelas sehingga hasil belajar 

dapat meningkat. Oleh karena itu, agar hasil belajar PKn dapat meningkat, maka 

seorang guru dituntut menguasai dan menerapkan beberapa model pembelajaran  

yang ada sehingga pembelajarannya dapat bervariasi.  
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Salah satu model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match. Apabila siswa diberikan model pembelajaran yang 

baru dan menarik maka dirasa siswa akan termotivasi untuk melakukan kegitan 

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dinilai mampu 

meningkatkan hasil belajar PKn karena model pembelajaran tersebut dapat 

digunakan dalam bentuk permainan  mencari pasangan kartu sehingga menarik 

minat siswa untuk belajar. Menurut Lorna Curren dalam Lie (2004:55) 

keunggulan Make a Match yaitu siswa dapat belajar mengenai suatu konsep dalam 

suasana yang menyenangkan. Selain itu, dapat diterapkan pada mata pelajaran 

apapun tak  terkecuali PKn dan pada semua tingkatan usia.  

Berdasarkan masalah rendahnya hasil belajar PKn, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan hasil belajar PKn Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temangung Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka teridentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Cara mengajar guru didalam kelas masih bersifat konvensional. 

b. Pembelajaran  di kelas kurang variatif dan inovatif yang  dilakukan berlang-

ulang terkesan monoton. 

c. Anggapan PKn sebagai mata pelajaran yang kurang menarik dan 

membosankan. 

d. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn rendah. 
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Dampak yang akan terjadi jika permasalah tersebut tidak diberikan tindak lanjut 

adalah sebagai berikut: 

a. Kreativitas dan kemampuan guru mengajar dalam pembelajaran dikelas  tidak 

akan berkembang. 

b. Siswa akan merasa bosan dengan pembelajaran yang ada, siswa tidak akan 

memperhatikan penjelasan guru dan akan ramai sendiri.  

c. Para siswa selamanya akan beranggapan bahwa pelajaran PKn adalah 

pelajaran yang membosankan, karena bagi siswa PKn dianggap sebagai mata 

pelajaran yang menekankan pada pemberian informasi saja. 

d. Hasil belajar kelas 4 di SD Negeri Jamusan  Kecamatan Jumo Kabupaten 

Temanggung sulit meningkat. 

1.3 Rumusan Masalah  

a. Apakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 

dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 4 di SD Negeri  Jamusan  

kecamatan Jumo kabupaten Temangung tahun pelajaran 2012/2013? 

b. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar Pkn siswa kelas 4 SD Negeri Jamusan Kecamatan 

Jumo Kabupaten Temanggung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar PKn di SD Negeri Jamusan kelas 4 

Kecamatan Jumo Kabupaten Temangung semester genap tahun pelajaran 

2012 / 2013 melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

b. Untuk mendiskripsikan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar  siswa kelas 4 

SD Negeri Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoretis dan praktis, 

yaitu: 

1.5.1    Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan teoretis dan sebagai 

bahan referensi bagi pembaca, mendukung dan mengokohkan teori yang sudah 

ada berkenaan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dalam 

kaitanya dengan hasil belajar siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini secara praktis antara lain: 

a. Peneliti  

Memberikan salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

b. Guru  

Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran, guru bisa menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match di kelas dengan baik dalam 

pembelajaran PKn. 

c. Siswa 

Motivasi, perhatian, aktifitas dan rasa ingin tahu dalam diri siswa pada 

pembelajaran PKn dapat ditumbuhkan dan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa. 

 

 

 


