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ABSTRAK 

 

UPAYA PENINGKATAN MINAT BELAJAR EKONOMI MELALUI 
STRATEGI PEMBELAJARAN REVIEW WHO WANTS TO BE A 

MILLIONAIRE PADA SISWA KELAS VIII.A SMP NEGERI 2 AMPEL 
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Eka Wijayanti, A 210 090 022, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 

81 Halaman 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar ekonomi 
melalui strategi pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire pada siswa 
SMP kelas VIII SMP Negeri 2 Ampel tahun ajaran 2012/2013.  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.A SMP Negeri 2 Ampel 
yang berjumlah 36 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan PenelitianTtindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru IPS Ekonomi dan 
peneliti. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, dan setiap siklus 
terdapat 2 kali pertemuan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. 
Analisis data kualitatif dilakukan dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak 
tindakan pembelajaran dilaksanakan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar ekonomi siswa 
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap siklus. 
Sebelum tindakan diperoleh minat belajar ekonomi siswa meningkat menjadi 
21,29%, pada siklus I minat belajar ekonomi siswa meningkat menjadi 43,51%, 
dan pada siklus II minat belajar ekonomi siswa meningkat menjadi 81,01%. Hal 
ini berarti peningkatan minat belajar ekonomi siswa melebihi indikator 
pencapaian yaitu 80%. 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire dapat meningkatkan minat 
belajar ekonomi siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Ampel. 

 

Kata kunci : Strategi Pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire, Minat, 
Pembelajaran Ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kegiatan manusia, 

karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan 

seharusnya mendorong manusia untuk terlibat dalam proses kearah yang lebih 

baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah dengan 

cara melakukan perubahan dan peningkatan dalam proses pembelajaran, maka 

perlu diadakan upaya dalam perbaikan pembelajaran. 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan upaya untuk mengarahkan siswa 

ke dalam proses belajar sehingga siswa dapat memperoleh tujuan belajar sesuai 

yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu siswa 

karena merekalah yang akan belajar. Siswa merupakan individu yang berbeda satu 

sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. 

Oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan 

individual anak tersebut. Menurut Arikunto (2003:4) menyebutkan bahwa 

“Karakter siswa dalam pembelajaran tersebut sebagai berikut: (1) Semangat 

belajar rendah; (2) Mencari jalan pintar; (3) Tidak tahu belajar untuk apa; (4) Pasif 

dan acuh”.  

Pemusatan perhatian dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. 

Kehadiran minat belajar dalam pribadi merangsang motivasi untuk belajar yang 

lebih besar. Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Menurut Syah (2005:151) Minat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas dan pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang 

studi tertentu. Minat merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi akan melakukan 

sesuatau yang diminatinya dengan senang, sehingga apa yang diminatinya akan 

berhasil. 

Minat peserta didik merupakan faktor utama yang menentukan derajat 

keaktifan siswa, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

peserta didik, peserta didik tidak akan belajar sebaik-baiknya. Oleh karena itu 

guru hendaknya berusaha bagaimana caranya untuk menciptakan kondisi tertentu 
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agar peserta didik selalu merasa butuh dan ingin terus belajar. Dengan 

menjelaskan hal-hal yang menarik, salah satunya adalah dengan menerapkan 

suatau strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran. 

Hasil observasi awal saat pembelajaran guru menggunakan metode 

konvensional yaitu ceramah dan Tanya jawab, yingkat minat belajar ekonomi 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Ampel masih rendah, yaitu sebesar 21,29%. 

Rendahnya minat belajar siswa di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) 

Pembelajaran yang terpusat pada guru; (2) Dalam penyampaian materi guru 

cenderung monoton sehingga siswa kurang tertarik dalam belajar ekonomi; (3) 

Siswa juga kurang rajin dalam mengerjakan soal-soal latihan; (4) Siswa takut 

bertanya pada guru apabila ada materi yang belum jelas atau kurang paham. 

Berdasarkam permasalahan tersebut diatas, hendaknya guru mampu 

memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan sehingga dapat meningkatkan minat belajar ekonomi. Adapun alternatif 

penggunaan strategi pembelajaran yang menarik adalah Who wants to be a 

millionaire (yang ingin menjadi jutawan). 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan melakukan penelitian 

tindakan kelas secara kolaboratif dengan guru mata pelajaran untuk menangani 

dan menyelesaikan permasalahan mengenain masih rendahnya minat belajar 

ekonomi siswa dengan judul “Upaya Peningkatan Minat Belajar Ekonomi Melalui 

Strategi Pembelajaran Review Who Wants To Be A Millionaire Pada Siswa Kelas 

Viii.A Smp Negeri 2 Ampel Tahun Ajaran 2012/2013. 

Strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire yaitu strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Menurut 

Silberman (2010: 257) “Strategi Pembelajaran review who wants to be a 

millionaire adalah strategi yang menggunakan kerangka kerja seperti kuis di 

televisi. Sekumpulan pertanyaan multiple-choice, dengan tingkat kesulitan yang 

bertahap”. Strategi ini dapat membuat guru mengevaluasi sampai sejauh mana 

para peserta menguasai materi serta berfungsi menguatkan kembali, menegaskan 

kembali, dan merangkum poin-poin penting. 
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Adapun tujuan masalah ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

peningkatkan minat belajar ekonomi pada siswa kelas VIII.A SMP Negeri 2 

Ampel, melalui strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Ampel yang beralamatkan di Jl 

Candi, Ampel Boyolali 57352. Dengan pertimbangan bahwa sekolah ini belum 

pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Subjek 

penelitian ini dikenakan pada siswa kelas VIII.A SMP Negeri 2 Ampel. Yang 

berjumlah 36 siswa (putra 19 dan putri 17). Objek yang diteliti adalah minat 

belajar ekonomi dilihat dari proses pembelajaran ekonomi. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Guru ekonomi bersama 

peneliti senantiasa berupaya memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan 

prosedur yang paling efektif sehingga dimungkinkan adanya tindakan berulang-

ulang dengan revisi untuk meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar 

ekonomi. 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kelas kolaboratif yaitu suatu 

penelitian yang bersifat praktis menyesuaikan situasi dan kondisi obyek penelitian 

dan melakukan tindakan berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari di SMP. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

minat belajar ekonomi. Guru ekonomi dan peneliti dilibatkan sejak dialog awal, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, evaluasi, dan 

penyimpulan.  
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Langkah-langkah penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.1 
 

Siklus Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber: Modifikasi dari E.Mulyasa (2011: 73) 

 
Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan peneliti memfokuskan pada 

perasaan senang, perhatian, konsentrasi, dan kesadaran siswa untuk belajar 

ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Antusias siswa dalam mengikuti 

pelajaran; 2) Siswa yang menjawab pertanyaan dari guru; 3) Siswa yang 

mengajukan pertanyaan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik observasi, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Menurut Arikunto (2008: 127) “Observasi 

adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh 

efek tindakan yang telah mencapai sasaran”. Observasi dilakukan untuk 

mengamati pelaksanaan dan perkembangan pembalajaran ekonomi yang 

dilakukan para siswa. Pengamatan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah siklus 

penelitian berlangsung. 

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2009: 209) 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan 

3. Observasi 4. Refleksi 

3. Observasi 

Siklus I 

2. Tindakan 

Siklus II 

1. Rencana 

1. Rencana 

4. Refleksi 

2. Tindakan 
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dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. Catatan lapangan dalam penelitian ini adalah catatan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti dan guru ekonomi kelas VIII.A SMP Negeri 2 Ampel 

tahun ajaran 2012/2013 sebanyak dua kali siklus dan setiap siklus terdapat dua 

kali putaran.  

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan 

melihat arsip-arsip, buku-buku, dan lainnya yang berhubungan dengan subyek 

penelitian. Metode dokumentasi ini berupa RPP pada kegiatan pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire, buku 

presensi, daftar nilai, dan foto saat proses tindakan penelitian. Dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data siswa dan foto proses tindakan penelitian. 

Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama guru ekonomi 

dengan menjaga validitas isi. Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan, penelitian 

ini menggunakn observasi. Dalam menggunakan observasi menggunakan 

pedoman observasi. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 1) Lembar pengamatan / obsevasi terhadap guru dan siswa pada 

saat proses pembelajaran; 2) Draf penilaian kognitif siswa untuk menilai minat 

belajar siswa ; 3)Daftar nama siswa. 

Dalam penelitian ini indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan minat 

belajar siswa. Dengan menggunakan strategi pembelajaran review who wants to 

be a millionaire dalam proses pembelajaran ekonomi kelas VIII.A SMP Negeri 2 

Ampel tahun ajaran 2012/2013 diharapkan dapat mengalami kenaikan hingga 

80%.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilaksanakannya siklus peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi pada kelas VIII A SMP Negeri 2 Ampel yang dilakukan pada hari Rabu 

tanggal 21 November 2012 dengan materi Pasar. Hal tersebut dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dari hasil observasi didapatkan 

beberapa catatan cara mengajar guru, catatan situasi kelas dan data rekapitulasi 

minat belajar ekonomi siswa. Cara mengajar guru masih menggunakan metode 
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ceramah dan Tanya jawab. Pembelajaran berpusat pada guru, sehingga banyak 

siswa yang kurang perhatian saat pembelajaran, ada yang melamun, mengobrol 

dengan teman sebangkunya, dan ada juga yang bikin gaduh sendiri. Kegiatan 

observasi tersebut memberikan hasil bahwa minat belajar ekonomi siswa kelas 

VIII A sebesar 21,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat belajar ekonomi 

siswa masih rendah. 

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang 

perlu diatasi dalam tindakan ini adalah rendahnya minat belajar ekonomi. Hal ini 

disebabkan kurang efektifnya proses pembelajaran dan metode yang dipake oleh 

guru kurang inovatif. Maka dari itu dilaksanakan proses pembelajaran 

menggunakan strategi pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire untuk 

meningkatkan minat belajar ekonomi.  

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan sebanyak dua siklus dimana setiap 

siklus terdapat dua kali pertemuan. Pelaksanaan tindakan kelas siklus I, pertemuan 

pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 jam ke 5 - 6 (10.25 – 

11.45 WIB) di kelas VIII A, jumlah siswa yang hadir sebanyak 35 siswa. 

Sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 

jam ke 5 - 6 (10.25 – 11.45 WIB) di kelas VIII A, jumlah siswa yang hadir 

sebanyak 35 siswa. Pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x40 menit. 

Materi pelajaran yang disampaikan pada siklus I ini adalah Ketenagakerjaan. 

Setelah penerapan strategi pembelajaran review who wants to be a 

millionaire minat belajar ekonomi siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Ampel 

mengalami peningkatan yaitu menjadi 43,51%. Hasil ini dihitung dari rata-rata 

minat belajar siswa setiap indikator yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan 

pada masing-masing siklus. Dari hasil tersebut menunjukan adanya peningkatan 

dari sebelum adanya pelaksanaan tindakan. Peneliti dan guru selalu melakukan 

repfleksi dan evaluasi setelak pelaksanaan tindakan. 

Hasil siklus I dirasa belum optimal dan belum mencapai indikator yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu peneliti mengadakan revisi dan evaluasi untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Setelah rancangan siklus diperbaiki peneliti 



8 
 

melakukan siklus II. Kemudian peneliti membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru IPS 

Ekonomi.  

Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 jam ke 5 - 6 (10.25 – 11.45 

WIB) di kelas VIII A, jumlah siswa yang hadir sebanyak 35 siswa,  dengan 

alokasi waktu 2x40 menit. pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 

13 April 2013 jam ke 3 - 4 (08.50 – 10.10 WIB) di kelas VIII A, jumlah siswa 

yang hadir sebanyak 35 siswa, dengan alokasi waktu 2x40 menit. Materi pelajaran 

yang disampaikan pada siklus II ini adalah Sistem Perekonomian Indonesia dan 

Pelaku-pelaku Ekonomi.  

 Hasil dari tindakan siklus II diperoleh hasil peningkatan minat belajar 

ekonomi siswa menjadi 81,01% dimana hasil tersebut sudah sesuai dengan 

indikator pencapaian, bahkan melebihi indikator pencapaian.  

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II 

mengenai penggunaan strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire 

pada siswa kelas VIII.A SMP Negeri 2 Ampel dapat dikatakan lebih efektif dalam 

meningkatkan minat belajar ekonomi. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara 

peneliti dan guru ekonomi SMP Negeri 2 Ampel. Dalam pembelajaran ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran review who wants to 

be a millionaire dapat meningkatkan minat belajar ekonomi siswa kelas VIII A 

SMP Negeri 2 Ampel. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaiannya 

melebihi indikator pencapaian yaitu 80%. Sebelum dilaksanakan tindakan jumlah 

prosentase minat belajar ekonomi sebesar 21,29%, setelah dilaksanakn siklus I 

peningkatan minat belajar ekonomi menjadi 43,51% ini berarti mengalami 

peningkatan sebesar 22,22%, sedangkan setelah penerapan siklus II minat belajar 

ekonomi meningkat menjadi 81,01% ini berarti mengalami peningkatan sebesar 

37,5% . 
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Berdasarkan kesimpulan tersebut penelitian ini memberikan gambaran 

secara jelas bahwa melalui penerapan strategi pembelajaran review who wants to 

be a millionaire dapat meningkatkan minat belajar ekonomi. Secara teoritis dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian tindakan kelas di kelas 

VIII A SMP Negeri 2. 
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