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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada 

hakekatnya adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik agar dapat memainkan 

peran di masa yang akan datang. Pendidikan memiliki posisi yang strategis dalam 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik menyangkut kehidupan spiritual, 

intelektual, maupun kemampuan terutama dikaitkan dengan tuntutan 

pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subyek atau pelaku maupun 

obyek sasaran pembangunan. 

Peranan guru dalam dunia pendidikan sangat penting. Kualitas kinerja 

guru sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, usaha 

meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu 

mendapat perhatian dari penanggungjawab pendidikan. 

Komunikasi memegang peranan yang penting dalam dunia pendidikan. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik apabila ada 

komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa. Oleh karena itu, komunikasi 

harus diciptakan sehingga pesan yang disampaikan dalam bentuk materi 

pelajaran dapat diterima oleh siswa. Guru diharapkan mampu membimbing 

aktivitas dan kreativitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang sesuai. 
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Berbicara masalah pembelajaran ada berbagai faktor yang perlu 

diperhatikan seorang guru dalam penyelenggaraan pembelajaran. “Faktor- faktor 

penting yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran adalah karakteristik mata pelajaran yang mencakup isi 

pelajaran” (Dimyati dan Mudjiono, 1999:37). 

Di dalam proses pembelajaran guru memegang peranan penting, karena 

materi pelajaran dapat diterima dengan mudah oleh siswa jika guru dapat 

menyampaikan materi pelajaran yang mudah dipahami dan dimengerti oleh 

siswa. “Penunjang kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menggunakan 

metode mengajar yang dapat diterima dengan mudah oleh siswa” (Uzer Usman, 

1990:16). Untuk mengaktifkan belajar siswa dalam proses pembelajaran guru 

harus menggunakan metode yang bervariasi. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan 

guru menggunakan kombinasi metode mengajar setiap kali mengajar. 

Dalam melakukan proses pembelajaran dapat memilih dan menggunakan 

metode mengajar. Metode mengajar banyak sekali jenisnya. Masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan suatu metode dapat ditutup 

dengan metode lain, sehingga guru dapat menggunakan beberapa metode 

pembelajaran. Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti 

materi yang disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, jumlah 

siswa, mata pelajaran, fasilitas dan kondisi siswa dalam pembelajaran serta hal-

hal yang berkaitan dengan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran.  

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengejar 

ketertinggalan dalam pendidikan, khususnya ekonomi ialah kurikulum baru yang 
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dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), suatu kurikulum 

yang diharapkan dapat mengangkat kompetensi siswa secara utuh. Seorang guru 

harus dapat menyikapi sebaik mungkin kurikulum tersebut, sehingga upaya  

dalam mendidik anak bangsa tidak sia-sia, yang tidak kalah pentingnya dalam 

menyikapi kurikulum tersebut ialah bagaimana cara guru mengajar merupakan 

kunci utama keberhasilan anak didiknya. Salah satu alternatif yang dianggap 

terbaik adalah penerapan pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Tanggung jawab guru (calon guru) ekonomi yang sangat penting adalah 

membantu siswa memahami pokok bahasan tersebut, dengan pemilihan model 

yang sesuai sehingga siwa dapat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan CTL diharapkan banyak siswa 

yang akhirnya menemukan banyak hal menarik yang kita temukan dalam 

mempelajari ekonomi. Sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

Model pembelajaran seperti ini mampu mengantarkan siswa untuk 

melihat secara langsung obyek kajian yang dipelajarinya. Sehingga dengan 

demikian, siswa memahami apa yang dijelaskan oleh guru karena mereka 

melihat, mengamati, dan mendemonstrasikan obyek kajian tersebut. Selain itu 

proses pemahaman seperti yang dijelaskan diatas disebabkan karena  

pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat secara sepontan berasimiliasi 

dengan apa yang dilihat, didengar atau dilakukan dan siswa tidak lagi 

mengkhayal tentang apa yang dipelajarinya. 



 4 

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan sebuah strategi belajar baru yang 

lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi yang tidak mengharuskan siswa 

menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. Sebab, pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima, tetapi sesuatu yang 

harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. Salah satu strategi belajar tersebut yaitu 

pendekatan kontekstual (CTL). 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk meneliti 

masalah tersebut dengan judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

EKONOMI MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING 

AND LEARNING (CTL) SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 3 

JATISRONO WONOGIRI TAHUN AJARAN 2007/2008”.        

 

B Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah, agar tidak menyimpang jauh dari maksud penelitian. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan hasil belajar 

ekonomi menggunakan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

dan pendekatan konvensional pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Jatisrono 

Wonogiri. Perbedaan prestasi belajar yang dimaksud hasil belajar ekonomi 

melalui hasil test ulangan harian. Nilai test ekonomi pada semester genap tahun 

ajaran 2007/2008. 
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C Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi yang menggunakan pendekatan 

CTL (Contextual Teaching and Learning) dan pendekatan konvensional? 

2. Berapa besar perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang menggunakan 

pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) dan pendekatan 

konvensional? 

 

D Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi siswa yang menggunakan 

pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) dan menggunakan 

pendekatan konvensional. 

2. Mengetahui seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 

pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) dan pendekatan 

konvensional. 

 

E Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

praktek penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-teori yang 

didapat dari bangku kuliah dan telaah pustaka. 
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2. Bagi guru diharapkan dapat memberikan wahana ilmu tentang penerapan dan 

keunggulan dari pedekatan CTL (Contextual Teaching and Learning), serta 

penggunaan pendekatan yang tepat. 

3. Bagi siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya secara bebas sehingga 

bisa mengeluarkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya dengan semaksimal mungkin. 

4. Bagi sekolah memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran 

ekonomi. 

  

F.  Sistematika Skripsi 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, 

sistematika skripsi 

BAB II: Landasan Teori 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang ada hubungannya 

dalam rancangan pemecahan, yaitu hasil belajar dengan pendekatan CTL dan 

pendekatan konvensional 

BAB III: Metode Penelitian  

Dalam bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

penentuan obyek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

uji prasyarat analisis, teknik analisis data 
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BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini disajikan tentang  penyajian data, analisis data, penyajian 

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian 

BAB V: Penutup 

Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran 

Bagian akhir 

 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka beserta lampiran-lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




