
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Teknologi pendidikan mengadaptasikan konsep pendekatan sistem 

sebagai kerangka berpikir. Tatakerja pendekatan sistem menelaah masalah 

pendidikan atau belajar dari berbagai sudut pandang hingga menghasilkan 

beberapa alternatif. Penyelesaian masalah dipilih dari alternatif tadi. 

Pendekatan system juga memandu pola berpikir penyelesaian masalah dengan 

efisiensi (Prawiradilaga, 2008: 4I). Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta tuntutan kehidupan masyarakat telah membawa konsekuensi 

bagi dunia pendidikan agar segera melakukan berbagai upaya penyesuaian 

untuk mampu menyiapkan peserta didik yang siap bersaing dan mampu 

menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang cukup kompleks. 

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan berdaya saing tinggi, dunia pendidikan dituntut untuk 

meningkatkan mutu pendidikannya. Menurut Tu’u (2004:2) mutu pendidikan 

di Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan “hasil penelitian 

UNDP (United Nation Development Program) tahun 1999 menunjukkan 

bahwa HDI (Human Development Index) Indonesia berada pada urutan ke 105 

dari 117 negara yang diteliti. Indonesia tertinggal oleh negara tetangga seperti 

Singapura (22), Brunai (25), Malaysia (56), Thailand (58), dan Filipina (96)”.  
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Usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini 

mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

peningkatan sarana prasarana pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik, 

maupun peningkatan mutu anak didik. Salah satu bentuk peningkatan mutu 

anak didik yaitu ditetapkannya batas minimal kelulusan Ujian Akhir Nasional 

(UAN) yaitu 4,25. Sedangkan batas minimal ketuntasan belajar yang harus 

dicapai siswa adalah 6,5. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mutu anak 

didik dapat ditingkatkan (Dewi, 2009: 2). 

Ilmu ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran di SMA berfungsi 

membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan dasar agar mampu 

mengambil keputusan secara rasional tindakan ekonomi dalam menentukan 

berbagai pilihan. Lebih jauh salah satu tujuan pembelajaran ekonomi adalah 

“untuk membekali beberapa konsep dasar ilmu ekonomi sebagai pedoman 

dalam berperilaku ekonomi dan untuk mendalami mata pelajaran ekonomi 

pada jenjang berikutnya” (Depdiknas 2001).  

Dalam keseluruhan kurikulum yang dikembangkan saat ini 

(kurikulum tingkat satuan pendidikan/ KTSP) di SMA pendidikan ekonomi 

diberikan mulai dari kelas 1 (satu) kemudian pada kelas dua dan tiga sudah 

mulai dimasukkan dalam jurusan IPS, dengan tujuan untuk membuat siswa 

agar dapat mengembangkan teori dan mampu menjelaskan gejala-gejala 

ekonomi secara sistematis. Adapun karakteristik mata pelajaran Ekonomi 

salah satunya adalah mata pelajaran Ekonomi berangkat dari fakta atau gejala 

ekonomi yang nyata. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 
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tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber ekonomi sebagai alat pemuas 

kebutuhan jumlahnya terbatas atau langka. Tidak terbatasnya kebutuhan 

manusia dan kelangkaan sumber ekonomi mampu menjelaskan gejala-gejala 

tersebut, sebab ilmu ekonomi dibangun dari dunia nyata. Serta inti dari ilmu 

ekonomi adalah memilih alternatif yang terbaik (Sugiyatri, 2009: 2). 

Berdasarkan tujuan pembelajaran ekonomi di atas, dapat dilihat 

bahwa ekonomi bukan merupakan mata pelajaran hafalan. Para siswa harus 

mampu mengaitkan antara teori dengan realitas kehidupan, sehingga mereka 

dapat menerapkan pengetahuan ekonomi secara kritis untuk mengatasi 

masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sehari-hari. Dengan demikian siswa 

dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan ekonomi yang dimiliki 

sebagai hasil belajarnya.  

 Dalam kenyataannya, banyak muncul permasalahan dalam 

pembelajaran ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh SUyanto (dalam 

Anonim, 2010: 2) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran ekonomi 

ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Masih ada guru yang mengeluh mengajar ekonomi di sekolah karena 

mereka memandang bahwa pelajaran ekonomi kurang menarik dan 

membosankan bagi siswa yang diajarnya. 

2. Mitos siswa yang menganggap guru ekonomi kurang berwibawa jika 

dibandingkan dengan guru matematika, IPA, dan bahasa Inggris karena 

menurut siswa pelajaran ekonomi kurang mendukung peningkatan 

kompetensinya, sehingga dianggap kurang penting. 
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3. Pelajaran ekonomi dianggap sukar bagi siswa sehingga akibat kurang 

adanya kepastian empiris yang mudah dilihatnya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Permasalahan yang lain adalah sebagian besar sekolah masih 

menggunakan metode pembelajaran konvensional atau tradisional. Yaitu 

proses pembelajaran di sekolah yang berlangsung hanya berorientasi pada 

memorisasi bahan-bahan pelajaran dan interaksi belajar mengajar yang 

berjalan secara searah. Fungsi dan peranan guru menjadi sangat dominan. Di 

lain pihak siswa hanya menyimak dan mendengarkan informasi atau 

pengetahuan yang diberikan guru. Ini menjadikan kondisi yang tidak 

proporsional. Guru sangat aktif, tetapi sebaliknya siswa menjadi pasif dan 

tidak kreatif. Selama ini siswa hanya diperlakukan sebagai obyek sehingga 

siswa kurang dapat mengembangkan potensinya (Winarni, 2009: 2-3). 

Dalam rangka mengembangkan iklim belajar mengajar yang 

menumbuhkan rasa percaya diri, sikap, dan perilaku yang inovatif dan kreatif, 

sangat diperlukan adanya keterkaitan antar  komponen-komponen pendidikan. 

Komponen-komponen pendidikan yang meliputi guru, siswa, kurikulum, alat 

(media pembelajaran) dan sumber belajar, materi, metode maupun alat 

evaluasi saling bekerjasama untuk mewujudkan proses belajar yang kondusif 

(Handayani, 2009: 38-39). 

Sejauh ini proses pembelajaran di sekolah masih didominasi oleh 

sebuah paradigma yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan (knowledge) 

merupakan perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Di samping itu, situasi 
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kelas sebagian besar masih berfokus pada guru (teacher) sebagai sumber 

utama pengetahuan, serta penggunaan metode ceramah sebagai pilihan utama 

strategi belajar mengajar. Salah satunya dengan mengembangkan pendekatan, 

strategi, model, dan metode pembelajaran yang sudah ada. Hal ini sesuai 

dengan fakta bahwa mayoritas proses belajar mengajar di Indonesia masih 

menggunakan metode konvensional yaitu masih terbatas pada teacher 

oriented. 

Seiring dengan perkembangan zaman proses pembelajaran saat ini 

memerlukan sebuah strategi belajar mengajar baru yang lebih menekankan 

pada partisipasi siswa (student oriented). Selain itu dalam perjalanan proses 

perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan kurikulum pendidikan 

saat ini, dengan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

pada sekolah-sekolah sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. 

Pembelajaran yang menyenangkan memang menjadi langkah awal 

untuk mencapai hasil belajar yang berkualitas. Nurhadi, dkk (2003: 11) 

menyatakan bahwa “belajar akan lebih bermakna apabila siswa atau anak 

didik mengalami sendiri apa yang dipelajarinya”. Pembelajaran kontekstual ini 

merupakan model pembelajaran yang mampu mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan yang telah diperolehnya melalui pola pikir 

mereka sendiri. Nurhadi, dkk (2003:13) menyatakan bahwa pembelajaran 

kontekstual adalah sebagai berikut. 

Konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata kedalam 

kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan 
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari hari, sementara sis-wa memperoleh pengetahuan dan 
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keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan 

dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut memang melalui pendekatan 

kontekstual pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna. Pendekatan 

ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai macam strategi di dalamnya. 

Salah satunya dengan menggunkan pembelajaran berbasis IT (Informastioan 

Technology). Sudah selayaknya lembaga-lembaga pendidikan yang ada segera 

memperkenalkan dan memulai penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Hal ini 

menjadi penting, mengingat penggunaan IT merupakan salah satu faktor 

penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan 

kepada para peserta didik, generasi bangsa ini secara lebih luas. Dalam 

konteks yang lebih spesifik, dapat dikatakan bahwa kebijakan 

penyelenggararan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, maupun masyarakat harus mampu memberikan akses 

pemahaman dan penguasaan teknologi mutakhir yang luas kepada para peserta 

didik (Anonim, 2009: 1) 

Program pembangunan pendidikan yang terpadu dan terarah yang 

berbasis teknologi paling tidak akan memberikan multiplier effect dan nurturant 

effect terhadap hampir semua sisi pembangunan pendidikan. Sehingga IT 

berfungsi untuk memperkecil kesenjangan penguasan teknologi mutakhir 

khususunya dalam pembelajaran. Pembangunan pembelajaran berbasis IT 

setidaknya memberikan dua keuntungan. Pertama, sebagai pendorong komunitas 
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pendidikan ( termasuk guru ) untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam 

maksimalisasi potensi pendidikan. Kedua, memberikan kesempatan luas kepada 

peserta didik memanfaatkan setiap potensi yang ada dapat diperoleh dari sumber-

sumber yang tidak terbatas (Anonim, 2009: 1). 

SMAN 1 Getasan merupakan salah satu sekolah yang kegiatan 

pembelajaran ekonomi memanfaatkan IT. Pemanfaatan IT dalam pembelajaran 

ekonomi di SMAN 1 Getasan diantaranya adalah penggunaan internet sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran ekonomi, guru menggunakan berbagai bentuk 

media dalam menyajikan materi ekonomi kepada siswa baik media audio, video, 

maupun multi media. Siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran ekonomi 

berbasis IT menjadi antusias dan prestasi belajarnya pun meningkat. Pemilihan  

yang membahas mengenai IT dikarenakan belum semua guru mahir 

menggunakan IT terutama untuk guru Ekonomi. Guru ekonomi SMAN 1 Getasan 

sudah mahir dalam menggunakan IT untuk pelaksanaan pembelajaran. Peneliti 

sebagai guru ekonomi merasa belum mampu mengelola pembelajaran dengan IT 

akan belajar dari penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pembelajaran ekonomi di SMAN 1 Getasan. 

Judul penelitian yang dilakukan adalah “Pengelolaan Pembelajaran Ekonomi 

Berbasis IT Di SMAN 1 Getasan”.   
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka fokus 

penelitian ini, “Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran ekonomi berbasis IT 

kelas XII di SMAN 1 Getasan?”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi 4. 

1. Bagaimana materi dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di 

SMAN 1 Getasan? 

2. Bagaimana strategi pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di SMAN 

1 Getasan? 

3. Bagaimana media dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di 

SMAN 1 Getasan? 

4. Bagaimana interaksi dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di 

SMAN 1 Getasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. 

1. Untuk mendeskripsikan materi dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT 

kelas XII di SMAN 1 Getasan 

2. Untuk mendeskripsikan strategi dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT 

kelas XII di SMAN 1 Getasan 

3. Untuk mendeskripsikan media dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT di 

kelas XII SMAN 1 Getasan. 

4. Untuk mendeskripsikan interaksi dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT 

kelas XII di SMAN 1 Getasan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan, 

khususnya pembelajaran ekonomi berbasis IT di sekolah menengah atas.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada. 

a. Bagi dinas pendidikan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan 

dan strategi pengembangan pendidikan dalam usaha meningkatkan 

prestasi belajar siswa  

b. Bagi sekolah menengah sebagai bahan evaluasi terhadap 

penyelenggaran pembelajaran ekonomi yang telah berjalan.  

c. Bagi kepala sekolah SMA sebagai bahan masukan dalam menganalisis 

kebutuhan pembelajaran seperti materi, sumber bahan ajar, dan media 

pembelajaran; 

d. Bagi warga sekolah dapat dijadikan input dalam pengembangan mutu 

sekolah; 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pembelajaran Ekonomi 

Pembelajaran ekonomi dalam penelitian ini adalah kegiatan yang 

dilakukan guru untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan 
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ketrampilan dasar ekonomi agar mampu mengambil keputusan secara 

rasional tindakan ekonomi dalam menentukan berbagai pilihan. 

2. Pembelajaran berbasis IT 

Pembelajaran berbasis IT adalah pembelajaran yang menggunakan 

teknologi terintegrasi yang melibatkan manusia, prosedur, gagasan, 

peralatan, dan organisasi serta pengelolaan cara-cara pemecahan masalah 

pendidikan 

3. Materi Pembelajaran 

Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar  

4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran.  

5. Media Pembelajaran 

Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga dapat 

mendorong proses belajar mengajar 

6. Interaksi Pembelajaran 

Interaksi belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat 

interaktif dari berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran 


