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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan proses pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting. Keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari 

proses pembelajaran. Proses yang baik tentunya akan menghasilkan sesuatu yang 

baik pula. Sebagaimana tertuang dalam UU sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa: 

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, diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, sertaketrampilan 
yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsadan Negara. 
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dari waktu kewaktu 

berkembang sangat pesat. Hal ini harus di dukung dengan adanya peningkatan 

dalam pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan non formal (masyarakat), 

pendidikan formal (keluarga). Terutama pada pendidikan formal yang 

memberikan cakupan sangat besar kepada seseorang dalam kemampuan 

akademis, shingga memang harus diupayakan peningkatan baik kualitas maupun 

kuantitas pendidikannya. 

Upaya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik merupakan tantangan 

yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang berperan dalam profesi keguruan dan 
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pendidikan. Banyak upaya yang telah dilakukan dan banyak pula keberhasilan 

yang telah dicapai, meskipun keberhasilaln itu belum sepenuhnya memberikan 

kepuasan bagi masyarakat dan para pendidik, sehingga sangat menuntut para 

pendidik agar memikiran langkah apa yang harus di perbarui, dan kerja keras 

orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. Salah satu masalah dari berbagai masalah yang terdapat dalam 

proses pembeljaran adalah kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

di kelas sehingga menjadikan proses pembelajaran hanya berorientasi pada 

pendidik semata. 

Berdasarkan hasil observasi Tanggal 16 Oktober2013 terhadap proses 

pembelajaran Ekonomi kelas VII D di SMP Negeri 2 KARTASURA 

menunjukkanbahwa proses pembelajaranbelum optimal, masih banyak kendala 

yang dihadapi oleh pendidik antara lain : (1) masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan guru saat mengajar, (2) pembelajaran masih terpusat pada guru, 

(3) hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi masih rendah, (4) metode 

yang digunakan pendidik kurang menarik. Di SMP N2 KARTASURA terutama 

kelas VII D masih banyak siswa yang kurang tertarik dalam pembelajaran 

Ekonomi. Kurangya keaktifan belajar Ekonomi yang ada pada peserta didik, 

sehingga nilai hasil belajar kurang maksimun. Untuk mengatasi persoalan 

tersebut, maka seorang guru harus melakukan pembaruan-pembaruan dalam 

pembelajaran. 
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Subjek penelitian ini pada kelas VII D, dalam hasil observasi masih ada 

beberapa peserta didik yang kurang aktif sehingga hasil belajar Ekonomi kurang 

maksimum. Dari permasalahan–permasalahan yang dialami oleh peserta didik 

tersebut, maka terdapat dua masalah yang perlu dipecahkan yaitu kurangnya 

siswa memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga keaktifan 

siswa menjadi kurang dan nilai hasil belajar masih dibawah rata-rata KKM yaitu 

70. Permasalahan yang terjadi karena kurang tepatnya strategi pembelajaran yang 

digunakan guru. Guru masih sering menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa hanya terpusat pada guru saja. Hal ini 

menyebabkan pencapaian hasil belajar kurang optimal dan tujuan pembelajaran 

masih belum tercapai. 

Salah satu alternative strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah diatas adalah strategi pembelajaran Time Token Arend. Strategi 

pembelajaran Time Token Arend adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan dapat memahami konsep serta 

mengembangkan aktifitas belajar siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

Dalam proses pembelajaranTime Token Arend, siswa diberikan kartu yang 

menyangkut materi tersebut untuk dipecahkan sendiri-sendiri, dan jika 

mengalami kesulitan bisa di pecahkan dengan kelompoknya. Dalam proses 

pembelajaran ini guru tetap memberikan pengarahan kepada siswa mengenai 

model pembelajaran dengan strategi pembelajaran Time Token Arend. 
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Melalui penelitian tindakan kelas (PTK), peneliti mempertimbangkan 

alasan-alasan tersebut diatas, bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Time Token Arend, sesuai dengan tujuan PTK diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa yang signifikan dalam proses pembelajaran 

bidang studi Ekonomi di SMP N 2KARTASURA. Peneliti juga mengharapkan 

dapat memberikan peningkatan mutu dalam kelas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tugas pendidik 

bukanlah memberikan pengetahuan melainkan menyiapkan situasi yang dapat 

memotivasi siswa untuk aktif dan berhasil sehingga mampu menghidupkan 

kondisi pembelajaran. Maka hal tersebut yang mendorong peneliti merasa perlu 

untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa yang berjudul “UPAYA MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN  DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN EKONOMI MELALUI  STRATEGI  PEMBELAJARAN 

TIME TOKEN AREND PADA SISWA KELAS VII D SMP N 2 KARTASURA 

TAHUN AJARAN 2013/2014” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  
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1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Time Token Arend dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran Ekonomi 

pada siswa kelas VII D SMP N 2 KARTASURA? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran Time Token Arend dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Ekonomi pada 

siswa kelas VII D SMP N 2 KARTASURA? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang beriktan dengan judul sangat luas, oleh karena itu 

perlu adanya suatu pembatasan masalah, sehingga yang diteliti akan lebih jelas 

dan kesalahpahaman bisa lebih dihindari. Pada penelitian ini peneliti membatasi 

masalah hanya pada: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini hanya strategi 

pembelajaran Time Token Arend. 

2. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi hanya dibatasi pada 

keaktifan saat bertanya, mengemukakan pendapat pada kelompok lain, 

menjawab pertanyaan, dan memjawab pertanyaan didepan kelas. 

3. Meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa  . 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah penggunaan strategi pembelajaran Time Token 

Arend dalam pembelajaran Ekonomi  dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas VII D SMP N 2 KARTASURA Tahun ajaran 2013/2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

Sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran Ekonomi. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai salah satu cara dalam meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar 

dalam proses pembelajaran ekonomi dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Time Token Arend pada siswa kelas VII D SMP N 2 

KARTASURA. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Meningkatkan ketertiban siswa dalam pembelajaran. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi  Guru 

1. Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam pembelajaran. 

2. Meningkatkan kinerja yang lebih professional serta memperbaiki 

proses pembelajaran dikelas.  

3. Memperluas pengalaman mengajar dikelas dalam rangka perencanaan 

pembelajaran yang efektif. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini di harapkan member inspirasi bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran khususnya 

mata pelajaran Ekonomi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang kajian teori yang terdiri dari belajar dan 

strategi pembelajaran, pembelajaran Time Token Arend, keaktifan 

siswa, dan hasil belajar. Kajian penelitian yang relevan, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis tindakan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi penelitian, penentuan obyek 

penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, Subjek 

penelitian, Prosedur penelitian, jenis data, tekhnik pengumpulan data, 

instrument penelitian dan indicator pencapaian.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi latar belakang yang terdiri 

dari profil SMP N 2 kartasura, deskripsi kelas VII D. refleksi awal, 
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analisis pencarian fakta, deskripsi penelitian tindakan yang terdiri dari 

tindakan siklus yang meliputi pelaksanaan siklus, hasil tindakan siklus, 

refleksi tindakan siklus, dan pembahasan hasil analisis. 

BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


