
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 dalam 

pasal 3, menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Hal tersebut merupakan sebuah upaya pemerintah, guna memperhatikan 

pentingnya pendidikan bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. 

Upaya pemerintah untuk membentuk karakter penerus bangsa dengan nilai-

nilai kehidupan yang berkaitan dengan aspek spiritual, emosional, sosial dan 

intelektual berdasarkan Pancasila (Bakry, 2008). 

Pendidikan merupakan pilar dalam meningkatkan mutu serta kualitas dari 

sumber daya manusia, salah satunya melaui pendidikan yang menghasilkan 

lulusan berkualitas. Kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari 

proses pembelajaran semakin berkualitas proses pembelajaran yang dilakukan, 

maka semakin berkualitas pula lulusan yang dihasilkan. Namun demikian, ada 

beberapa hal yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi rendah 

kualitasnya. Salah satunya terpusatnya pembelajaran hanya pada guru, hal itu 

membuat siswa menjadi pasif dan hanya mendengarkan saja (Rahardja, 2002). 

Keterampilan dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, guna 

mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 



Hal tersebut memang tidak mudah dilakukan oleh setiap pengajar, dalam 

proses pembelajaran. Salah satu komponen terpenting dalam kegiatan 

pembelajaran adalah metode, dimana metode merupakan sebuah cara yang 

digunakan dalam rangka mentransfer pengetahuan. Metode Pembelajaran 

adalah suatu strategi atau cara dalam menyampaikan materi pada saat proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung (Sudjana, 2000). Penggunaan metode 

pembelajaran  konvensional, merupakan salah satu faktor yang membuat 

proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan menarik. Salah satunya yaitu 

metode ceramah, merupakan metode yang sangat popular dan sering diterapkan 

didalam proses pembelajaran. Adapun penggunaan metode ceramah hanya 

membuat siswa untuk menghafalkan konsep atau hal-hal yang dipelajari, bukan 

memahami dan mendalaminya. Sebagian besar siswa hanya menghafalkan saja 

dan kurang mampu untuk mengembangkan, serta menghubungkan apa yang 

telah mereka pelajari dengan aplikasi pada situasi baru (Depdiknas, 2003 

dalam Fitriyani Jurnal Kependidikan, 2009).  

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pengajar, dalam menggunakan 

metode pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pesertadidik. Salah satunya yakni dengan menerapkan pembelajaran yang 

modern dan sesuai  perkembangan jaman. Pembelajaran Cooperative Learning 

merupakan salah satu model pembelajaran yang modern, dimana model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran gotong royong. Adapun salah 

satu bagian dari model pembelajaran Cooperative Learning adalah metode 

pembelajaran Mencari Pasangan (Make a Match). Adapun yang dimaksud 



dengan metode Mencari Pasangan (Make a Match) adalah metode 

pembelajaran yang dalam pelaksanaanya siswa diminta untuk mencari 

pasangan kartu soal atau jawaban, serta mencocokkan kartu yang diperoleh. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa metode ini bertujuan meningkatkan partisipasi, 

keaktifan dan meningkatkan hasil belajar (Ramadhan, 2008).  

Metode Mencari Pasangan (Make a Match) merupakan salah satu bagian 

dari model pembelajaran Cooperative Learning, yang memungkinkan dan 

menuntut siswa untuk aktif, berekspresi serta mampu melakukan inisiatif-

inisiatif agar dapat menunjukkan kemampuannya, bahkan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode make a match mampu 

menciptakan suasana yang menyenangkan, materi pembelajaran lebih menarik 

perhatian siswa dan meningkatkan hasil belajar (Ramadhan, 2008). Adapun 

kaitan antara pembelajaran Cooperative Learning dengan mata pelajaran PKn, 

bahwa mata pelajaran PKn merupakan sebuah mata pelajaran yang menuntut 

siswa untuk berfikir kritis, rasional, kreatif, efektif dan bertanggung jawab, 

serta mampu berkembang secara positif dan demokratis (KTSP, 2006). 

Berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran yang ditentukan oleh guru 

dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, oleh karena itu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh dalam 

penggunaan metode pembelajaran Make a Match dan metode ceramah 

terhadap hasil belajar siswa, dengan Judul Penelitian :  



Pengaruh Metode Pembelajaran “ Make A Match “ dan Metode Ceramah 

Dalam Pembelajaran PKn Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP 

Pangudi Luhur Salatiga Semester Ganjil Tahun 2012/2013. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditulis rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut  

Apakah ada perbedaan pengaruh signifikan Metode Pembelajaran Make a 

Match dan  Metode Ceramah terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VIII 

SMP Pangudi Luhur Salatiga Semester Ganjil Tahun 2012/2013?    

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan sebagai 

berikut :  

Mendeskripsikan perbedaan pengaruh signifikan Metode Pembelajaran 

Make a Match dan  Metode Ceramah terhadap hasil belajar PKn siswa 

kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga Semester Ganjil Tahun 

2012/2013.   

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis. 

Memberikan referensi dan bahan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan tentang pengaruh Metode 



Pembelajaran Make a Match dan Metode Ceramah terhadap hasil 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti  

Memberikan dan menambah pengetahuan atau wawasan mengenai 

pengaruh Metode Pembelajaran Make a Match dan Metode Ceramah 

terhadap hasil belajar siswa  

b. Bagi Program Studi PPKn 

Penelitian ini sebagai data ilmiah yang konkret tentang pengaruh 

Metode Pembelajaran Make a Match dan Metode Ceramah terhadap 

hasil belajar siswa untuk memperkaya informasi pada mata kuliah 

Belajar Pembelajaran dan Metode Pembelajaran Kn. 

c. Bagi pihak sekolah  

Penelitian ini sebagai alternatif  masukan bagi  guru-guru secara 

umum dan guru PKn, khususnya, dengan data  pengaruh Metode 

Pembelajaran Make a Match dan Metode Ceramah terhadap hasil 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran ini, supaya menerapkan 

pembelajaran yang tepat. 


