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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bidang pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal tersebut disebabkan 

pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang menjadi salah syarat utama 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual  berdasar 

cita-cita bangsa seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan bidang 

pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia Indonesia, yaitu manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti yang luhur, mandiri, maju, 

cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab dan produktif serta sahat jasmani 

dan rohani.  

Namun tidaklah berarti bahwa pendidikan harus berjalan secara 

alami. Pendidikan tetap memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai 

manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk religius.   

Pemerintah sejak pelita pertama telah berusaha melalui berbagai upaya dalam 

mengatasi segala masalah pendidikan. Upaya tersebut hampir mencakup 

semua komponen pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan proses 

belajar mengajar, peningkatan kualitas guru, pengadaan buku pelajaran dan 
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sarana belajar lainnya, penyempurnaan sistem penilaian dan manajemen 

pendidikan. Demikian pula halnya yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

kuantitas pendidikan seperti progam kerja paket A, meningkatkan wajib 

belajar sekolah terbuka dan lain -lain, ini berarti pemerintah menaruh perhatian 

yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan nasional, sebab menyadari bahwa 

pendidikan adalah soko guru pembangunan.  

Terbukti telah disusun undang-undang No.20 tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut 

dicantumkan dalam Bab II pasal 3 bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab ( UU 
SISDIKNAS 2003: 7 ) 
 

Kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih tetap 

merupakan suatu masalah yang paling menonjol dalam setiap usaha 

pembaharuan sistem pendidikan nasional. Kedua masalah tersebut sulit 

ditangani secara simultan, sebab dalam upaya meningkatkan kualitas masalah 

kuantitas terabaikan, demikian pula sebaliknya. Sudah jadi gejala umum 

bahwa mata pelajaran ekonomi kurang disukai oleh kebanyakan siswa. 

Ekonomi merupakan mata pelajaran yang sukar dipahami, sehingga kurang 

diminati oleh sebagian siswa. Ketidaksenangan terhadap mata pelajaran 

ekonomi ini, dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar ekonomi siswa. 
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Dengan demikian penyelenggaraan proses pembelajaran menjadi yang 

menarik untuk ditelaah.  

Menurut Muhibbin ( 2008: 118): 

Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar. Kebiasaan-
kebiasaannya akan tampak berubah. Kebiasaan itu timbul karena 
proses penusutan kecenderungan respons dengan menggunakan 
stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan 
juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlakukan. Karena 
proses penyusutan dan pengurangan inilah, muncul suatu pola 
tingkah laku yang relatif menetap dan otomatis. 
 
Suasana proses pembelajaran ekonomi seolah-olah hanya terbatas 

pada kemampuan memahami. Setiap kali pertemuan siswa hanya diberi 

metode ceramah dan mengerjakan soal, tidaklah mengherankan jika anak 

kurang memahami tentang belajar ekonomi. Maka guru diharapkan 

mempunyai kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi pelajaran 

ekonomi dan mampu menc iptakan keaktifan belajar siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar sehingga dapat digunakan untuk menambah 

wawasan atau pengetahuan yang lebih luas. 

Prestasi belajar merupakan cerminan dari usaha belajar, semakin 

baik usaha belajarnya, maka semakin baik pula prestasi yang diraih. Dengan 

prestasi belajar yang diraih seseorang dapat dilihat seberapa besar kuantitas 

pengetahuan yang dimilikinya. Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai 

indikator keberhasilan siswa dalam belajarnya. Prestasi belajar berbent uk 

suatu nilai yang diperoleh ketika anak mengikuti proses belajar mengajar. 

Banyak faktor penyebab dari munculnya permasalahan pembelajaran 

ekonomi di atas. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 
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Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, 

seperti tingkat intelegensi dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang muncul dari diri siswa, seperti faktor lingkungan, 

metode mengajar dan sistem evaluasi. Metode mengajar memiliki pengaruh 

besar terhadap tujuan pembelajaran.  

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

ekonomi perlu diperbaiki guna meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa. Mengingat pentingnya ekonomi dan permasalahan dalam pembelajaran 

ekonomi idealnya usaha ini dimulai dari pembenahan proses pembelajaran 

yang dilakukan guru, yaitu menawarkan suatu pendekatan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan prestasi ekonomi siswa pada umumnya. Salah satu cara 

untuk mengatasinya yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

open -ended . 

Pendekatan open -ended merupakan salah satu pendekatan dimana 

siswa diminta mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang berbeda 

dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada 

jawab (hasil) akhir. Siswa diharapkan dengan problem open -ended tujuan 

utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan cara 

bagaimana sampai pada suatu jawaban. Sifat keterbukaan dari problem itu 

dikatakan hilang apabila guru hanya mengajukan satu alternatif cara dalam 

menjawab permasalahan. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis 

mengambil judul: “PENGARUH PENDEKATAN OPEN-ENDED 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI 
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KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS VIII SMPN I GABUS 

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 2008/2009’’ 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas dan 

kesalahpahaman maksud serta demi keefektifan dan keefisienan penelitian ini, 

maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.  Penelitian ini hanya mencari pengaruh pendekatan open -ended  terhadap 

prestasi belajar ekonomi ditinjau dari keaktifan belajar siswa kelas VIII 

SMPN I Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2008/2009. 

2.  Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran dengan 

pendekatan open-ended . 

3.  Keaktifan siswa yang dimaksud adalah dalam kegiatan pembelajaran, 

siswa dituntut untuk mengikuti kegiatan diskusi, bertanya, mendengarkan, 

mengerjakan soal dan mempelajari kembali catatan ekonomi. 

4.  Prestasi belajar dalam penelitian ini dibatasi dalam prestasi belajar 

ekonomi ditinjau dari nilai raport. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : 

1.  Adakah pengaruh penggunaan metode pembelajaran open-ended  terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMPN I Gabus Kabupaten 

Grobogan Tahun Ajaran 2008/2009? 
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2.  Adakah pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas VIII SMPN I Gabus Kabupaten Grobogan Tahun 

Ajaran 2008/2009? 

3.  Adakah pengaruh pendekatan open-ended dan keaktifan belajar siswa 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII 

SMPN I Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2008/2009? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik 

dalam mencari data dan pemecahan masalah, adapun tujuan dari penelitian 

tersebut adalah : 

1.  Mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan open -ended terhadap 

prestasi belajar ekonomi.  

2.  Mengetahui pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar 

ekonomi. 

3.  Mengetahui pengaruh pendekatan open-ended dan keaktifan belajar siswa 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar ekonomi.  
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi sekolah  

Sebagai bahan masukan yang terkait dengan pengembangan belajar 

ekonomi pada siswa melalui pembelajaran dengan pendekatan open-

ended. 

2.  Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

pengetahuan secara teoritis dan secara praktis.  

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi 

yang akan penulis teliti : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan 

dalam pembahasan permasalahan. Teori-teori tersebut antara lain: 

pengertian prestasi belajar ekonomi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, pengertian pendekatan open -ended,  

tujuan dari pembelajaran open -ended, pendekatan pengajaran, 

pengertian keaktifan siswa, kerangka pemikiran dan hipotesis.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian metode penelitian, 

jenis metode penelitian, penentuan obyek penelitian, variabel 

penelitian,  teknik pengumpulan data, uji coba angket, uji prasyarat 

analisis, dan teknik analsis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan 

hasil penelitian.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


