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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu upaya sekolah untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan.suatu wahana untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) tersebut adalah melalui pendidikan, sehingga 

kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.proses pendidikan terarah 

pada peningkatan penguasaan pengetahuan kemampuan, ketrampilan, 

pengembangan sikap, dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan 

pengembangan diri peserta didik. Sehingga tujuan pendidikan tidak hanya 

untuk mengembangkan pengetahuan anak tetapi juga sikap kepribadian serta 

aspek sosial emosional disamping ketrampilan-ketrampilan lain. 

UU NO 3 Tahun 2002 Pasal menyatakan bahwa: 

Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa,untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan 

kehidupan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara 

Indonesia. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh semua informasi dengan melimpah, cepat, dan 

mudah dari beberapa sumber dan tempat di dunia dengan demikian, siswa 

perlu memiliki kemampuan memperoleh, memiliki dan mengelola informasi 

supaya mampu bertahan pada keadaan yang slalu berubah, tidak pasti dan 
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kompetitif kemampuan ini membutuhkan pemikiran sistematis, logis, kreatif 

dan kemampuan bekerja sama. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dimana siswa belajar 

dan memberikan pengetahuan tentang bermacam-macam mata pelajaran yang 

akan dipelajari, dipahami, diujikan,dan diberikan penilaian yang hasil 

belajarnya akan dipaparkan dalam buku rapot, yang biasanya dinyatakan 

dalam huruf atau angka. dan hasil belajar itu juga dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan merupakan kehidupan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. 

pendidikan sangat penting artinya sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit 

berkembang dan bahkan akan berkembang. Agar dapat menghadapi tantangan 

tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran logis, 

kreatif, inovatif, dan kemampuan kerja sama yang efektif. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan yang mencangkup tiga aspek, aspek 

kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik sehingga dapat mengikuti bahkan 

menjadi pelopor pembaharuan dalam pendidikan. salah satu upaya di bidang 

pendidikan adalah pembaharuan atau meningkatkan revelensi metode 

pembelajaran. 

 Ekonomi merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan, hal ini terlibat dari jam pelajaran ekonomi dalam 
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pelaksanaan pendidikan diberikan kepada jenjang pendidikan mulai dari 

sekolah menengah pertama. 

 Dalam pembelajaran ekonomi keaktifan siswa sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan konsep ekonomi. Hal ini tidak akan mudah dipenuhi oleh 

siswa jika tidak ditunjang kemampuan guru dalam mengajar maupun sumber 

belajar dan media pembelajaran. Keterbatasan sumber belajar siswa harus 

biasa dijadikan motivasi dalam pembelajaran. 

Pendukung keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan 

belajar adalah kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar mengajar itu 

sendiri. Kesiapan belajar terhadap apa yang akan diajarkan oleh guru pada 

pertemuan nantinya dapat berdampak pada prestasi siswa itu sendiri. Faktor 

lain yang dapat menunjang keberhasilan siswa adalah keaktifan siswa dikelas. 

Kegagalan dan keberhasilan sangat bergantung pada siswa karena individu 

mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Semakin aktif siswa dalam proses 

belajar mengajar, baik mandiri maupun disekolah maka semakin baik pula 

tercapainya hasil belajarnya begitu pula sebaliknya. 

Menurut Arikunto (2003:4) menyebutkan beberapa karakter siswa 

dalam pembelajaran sebagai berikut : 1) Semangat belajar rendah, 2) 

mencari jalan pintas, 3) tidak tahu belajar untuk apa, 4) pasif dan acuh. 

Untuk mengantisipasi karakter siswa yang demikian disarankan pula 

bagi seseorang guru untuk menerapkan suatu strategi pembelajaran 

yang : 1) memiliki variasi, 2) memberikan kesibukan yang menarik, 3) 

bersifat terbuka, 5) memberikan layanan yang simpatik. 

 

Pola penganggaran pada mata pelajaran ekonomi tingkat SMA yang 

dilakukan oleh sekolah-sekolah cenderung menggunakan metode ceramah dan 

pembelajarannya cenderung didominasi oleh guru, sehingga proses 
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pembelajaran berjalan satu arah saja. Selain itu banyak siswa yang ramai pada 

saat proses pembelajaran berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak fokus. 

Tingkat keaktifan siswa juga rendah, sehigga siswa jarang mengajukan 

pertanyaan. Guru juga kurang menggunakan media pembelajaran dalam 

proses belajar, sehingga siswa sulit memahami materi yang dipelajari. 

Keadaan seperti ini membuat siswa beranggapan bahwa ekonomi merupakan 

pelajaran yang membosankan akibatnya siswa tidak termotivasi untuk 

mempelajari ekonomi dengan baik sehingga hasil belajar siswa dicapai 

rendah.  

Tingkat keaktifan siswa cenderung masih kurang hal ini terjadi karena 

dalam proses belajar mengajar guru cenderung untuk memberitahukan segala 

sesuatunya kepada siswa tanpa melibatkan siswa secara langsung, sehingga 

siswa dapat aktif didalam proses belajar.gaya mengajar guru masih 

konvensional belum mendorong siswa berani mengemukakan apa yang ada 

dalam perkiraannya dapat membuat siswa aktif dan mempertebal rasa takut. 

 Salah satu masalah yang dihadapi oleh guru Ekonomi kelas XI IPS 2 

SMA Muhammadiyah 1 Sragen dalam proses pembelajaran ekonomi. Hal ini 

terbukti ketika proses pembelajaran sedang berlangsung masih banyak siswa 

yang ramai sendiri, tidak diperhatikan guru, bahkan malas mengerjakan soal-

soal yang diberikan oleh guru. Selai itu, banyak siswa yang tidak paham 

dengan materi yang telah diajarkan oleh guru karena ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung siswa malas bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. 
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Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, pembelajaran yang terjadi 

di SMA Muhammadiyah 1 Sragen setelah peneliti melakukan observasi 

pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain : guru masih dominan dalam 

pembelajaran, kurangnya media pembelajaran yang mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran, kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

siswa masih ada yang tidak berani dalam mengemukakan pendapatnya, siswa 

masih enggan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, dalam 

mengerjakan soal latiahan siswa masih cenderung kurang perhatian yang 

diberikan guru. hal ini menggambarkan bahwa keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajran ekonomi masih rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “ PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

EVERYONE IS A TEACHER HERE UPAYA MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN EKONOMI 

PADA SISWA KELAS XI IPS 2 SMA MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN”. 

 

B. Pembatasan Masalah    

Untuk mempermudah memahami pemasalahan perlu adanya 

pembatasan masalah, hal ini untuk menjaga agar masalah yang diteliti tidak 

meluas dari pokok permasalahan yang akan ditentukan. Oleh karena itu, 

peneliti hanya membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS 2 Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Muhammadiyah 1 sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 
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2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

everyone is a teacher here. 

3. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi yang dibatasi pada 

keaktifan bertanya, keaktifan menjawab pertanyaan, keaktifan menjawab 

mengeluarkan pendapat. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu bagian penting yang harus ada 

dalam penelitian ini. berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka dikemukakan rumusan maslah sebagai berikut : “ Apakah penerapan 

strategi everyone is teacher here dapat meningkat keaktifan siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 1 Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki 

tujuan begitu juga penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai salah satu cara dalam meningkatkan keaktifan siswa pada 

pembelajaran  ekonomi melalui strategi pembelajaran everyone is a 

teacher here. 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran ekonomi. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk menambah wawasan guru agar mengembangkan kreativitas 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

2) Sebagai masukan untuk mengembangkan materi pelajaran 

ekonomi. 

c. Bagi sekolah 

Manfaat penelitian bagi SMA Muhammadiyah 1 Sragen sebagai acuan 

untuk melakukan metode pemebelajaran everyone is a teacher here. 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa serta meraih prestasi yang 

lebih baik lagi. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi 

yang akan penulis teliti. 

BAB 1       PENDAHULUAN 

                  Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 
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BAB II      LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini menguraikan tentang definisi keaktifan, keaktifan 

dalam dalam pembelajaran ekonomi, ciri-ciri keaktifan, aktivitas 

proses belajar ekonomi, metode pembelajaran everyone is a 

teacher here, langkah-langkah metode pembelajaran everyone is a 

teacher here,kajian penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, 

hipotesis. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang seting penelitian, subyek 

penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, instrumen penelitian. 

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi data, pengujian 

persyaratan analisis, analisis data dan pengujian hipotesis, 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V      PENUTUP 

 Pada bab ini menguraikan tentang simulan,implikasi,saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


