
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
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. 

Pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan didasarkan pada 

tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam undang-undang RI No.20 tahun 

2003, tentang Pendidikan Nasional Bab I pasal I No.1 yang berbunyi: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.” 
 
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 
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anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi 

anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi 

paham serta dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik. 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 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. 
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Ekonomi merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi siswa sering menyepelekan 

pembelajaran ekonomi, dan hal itu membuat rendahnya minat siswa dalam 

pembelajaran ekonomi. Proses belajar tersusun atas sejumlah komponen 

atau unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, peranan guru dalam 

mengajar ekonomi sangat penting. Interaksi antara guru dengan peserta 

didik pada saat proses belajar mengajar memegang peranan penting dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Guru dituntut mampu menciptakan 

situasi pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran 

ekonomi. 

Berdasarkan pengamatan pada hari Rabu tanggal 21 November 

2012, di SMP Negeri 2 Ampel, pada siswa kelas VIII.A Jumlah siswa 

sebanyak 36 siswa. Pada saat pelajaran ekonomi, minat belajar siswa 

kurang, dan ditemukan beragam masalah tentang rendahnya minat belajar 

ekonomi yang meliputi (1) Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran 

sebanyak 12 siswa (33,33%); (2) Siswa yang menjawab pertanyaan dari 

guru sebanyak 8 siswa (22,22%); (3) Siswa yang mengajukan pertanyaan 

sebanyak 3 siswa (8,33%). 
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Tabel 1.1. Data Siswa Kelas VIII A SMP  Negeri 2 Ampel 
 

 
 

No 

 
 

NAMA 

 
 
L/P 

Aspek – Aspek Yang di Nilai 
Antusias Siswa 

Dalam Mengikuti 
Pelajaran 

Siswa Yang 
Menjawab 
Pertanyaan 

Siswa Yang 
Mengajukan 
Pertanyaan 

1 AdityaVikriyansyah L    
2 AdityatamaWijaya P L     
3 AgusWinarno L    
4 Angga Fajar K  L    
5 Anggitan Bimadani P     
6 Ani Trisilawati P    
7 Anis Ihtyarini P      
8 Ardi Supriyanto L    
9 Ari Dwi Yunianto L     

10 Ayu Kristina Mega P P    
11 Dwi IkaMusarofah P      
12 Eka Fitri Lestari P    
13 Eka Kurnia P     
14 Ending Larasati P      
15 Fandi Dwi W L    
16 Febra Bayu Setiawan L     
17 Febri Setiawan L    
18 Fery KurniawanY L      
19 Hafiz Romadhon L    
20 Haryoko L    
21 Hendri Eko N L    
22 Jihan Camila Bisyari P    
23 KameliaPutri Lestari P     
24 Lanjar Lestari P     
25 Lianida Rekyan K P    
26 Linda Ahan Sari P     
27 Lisminto Kurniawan L     
28 Lusita Putri F P     
29 NurSumantri L     
30 Ramadhani Adi N L     
31 Rosalina Prihatin P    
32 SafikaYaraZulaikha P     
33 Safira Adistya P P    
34 Vio Sofyanico P L     
35 Yahya Mubarok L     
36 Yohana Damayanti P    

Jumlah 12 8 3 
Prosentase 33,33% 22,22% 8,33% 

Prosentase Keseluruhan 21,29 % 
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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). 

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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Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang peningkatan minat belajar ekonomi dengan 

mengambil 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”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 

diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

“Adakah 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?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan masalah merupakan jawaban dari rumusan masalah agar 

suatu penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang 

obyek yang diteliti. 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. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pengajaran ekonomi, sebagai upaya peningkatan 

minat belajar ekonomi melalui strategi pembelajaran review who wants 

to be a millionaire. 

Secara khusus, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran 

ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai peningkatan minat belajar ekonomi melalui 

strategi pembelajaran review who wants to be a millionaire. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, dan sekolah. 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

peningkatan minat belajar ekonomi melalui strategi pembelajaran 

review who wants to be a millionaire. 
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b. Bagi guru  

Penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang peningkatan minat belajar 

ekonomi melalui strategi pembelajaran review who wants to be a 

millionaire. 

c. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman sebagai calon 

guru untuk dapat berusaha sejak sekarang untuk menerapkan 

model atau metode pembelajaran yang tepat. 

d. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dan pendorong 

bagi guru-guru lain untuk menerapkan inovasi pembelajaran, 

membuka wawasan baru berkenaan dengan peningkatan 

profesionalisme guru dan tanggung jawabnya dalam pembelajaran. 

Dengan berupaya menerapkan proses pembelajarn yang aktif 

inovatif, kualitas proses pembelajaran disekolah anak lebih segar 

dan kondusif. 


