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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk menyiapkan generasi 

masa depan sehingga pelaksanaan pendidikan harus berorientasi pada 

wawasan kehidupan masa mendatang. Dalam kehidupan suatu bangsa 

pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. 

 Adapun tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan 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, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Muhammad Fathurrohman (2015:24) “belajar adalah proses 

berfikir. Belajar berfikir menekankan kepada proses mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan 

lingkungan”. Dalam pembelajaran berfikir, proses pendidikan disekolah 

tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, 

tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh 

pengetahuannya sendiri (self regulated). Kita semua mengetahui bahwa 

proses belajar mengajar merupakan kegiatan sosial. Dalam dunia 

pendidikan saat ini kita dihadapkan pada masalah yang lebih kompleks 

dimana sumber daya yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan 

zaman yang akan dapat bertahan. Pendidikan merupakan wadah kegiatan 

yang dapat dipandang sebagai pencetak SDM yang bermutu tinggi. 

Ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran pada Sekolah 

Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) juga 
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menuntut adanya kondisi pembelajaran yang terancang dengan baik. 

Faktor internal dalam pembelajaran ekonomi antara lain berupa keaktifan 

siswa dan minat belajar siswa. Selanjutnya, faktor eksternal dalam 

pembelajaran ekonomi berupa perhatian orang tua dan model 

pembelajaran yang digunakan. Dengan pengoptimalan kondisi internal dan 

eksternal pembelajaran, diharapkan dapat diperoleh prestasi belajar 

ekonomi siswa yang maksimal. 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar. Karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Hasil belajar yang dicapai 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa 

itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa, faktor yang datang dari diri 

siswa merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar 

adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. 

Siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan 

berprestasi dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk dapat 

mencapainya (Nana Sudjana, 2005:39). 

Selama ini kondisi pembelajaran ekonomi di SMA pada umumnya 

berlangsung dengan kurang kondusif. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan peneliti dan wawancara pada pengajar ekonomi kelas X di 

SMA NEGERI 2 SUKOHARJO, yang menunjukkan bahwa prestasi 

belajar ekonomi masih tergolong rendah. 1) Siswa lebih banyak 

menunjukkan sifat pasif dalam pembelajaran. 2) Model pembelajaran yang 

digunakan guru dalam pembelajaran kurang menarik minat belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa prestasi belajar  

ekonomi siswa di SMA jurusan IPS masih tergolong rendah. 

Untuk mengetahui masalah yang ada pada siswa di SMA NEGERI 

2 SUKOHARJO peneliti menggunakan angket prestasi belajar siswa 

tentang faktor apa yang paling mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hasil 

dari persentase penyebaran angket didapat 20% masalah yang dialami 

siswa dalam hal keaktifan, 22,86% masalah dialami siswa dalam hal minat 
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belajar siswa, 20% masalah dialami siswa dalam hal perhatian orang tua, 

37,14% masalah dialami siswa dalam hal model pembelajaran 

konvensional. Dari persentase tersebut didapat bahwa model pembelajaran 

konvensional yang paling berpengaruh terhadap rendahnya prestasi belajar 

siswa. Model pembelajaran merupakan salah satu unsur yang termasuk 

dalam kondisi eksternal pembelajaran. Selama ini model pembelajaran 

ekonomi di SMA pada umumnya cenderung  berorientasi pada produk. 

Siswa dituntut mengetahui materi pelajaran yang diberikan, dan siswa 

dituntut untuk melewati ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. Model 

pembelajaran semacam ini membuat siswa merasa terbebani dan 

menjadikan pembelajaran hanya untuk mengetahui dan melewati kriteria 

ketuntasan semata. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teori-teori belajar, model pembelajaran juga mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran, menjadi alternative pilihan bagi para pengajar. 

Dengan adanya keterlibatan siswa selama proses belajar diharapkan siswa 

tidak hanya sebatas mengetahui materi pelajaran, tetapi juga dapat 

menerapkannya dan mengaplikasikan dalam kegiatan keseharian siswa 

tersebut. 

PBL (Problem Based Learning) merupakan model pembelajaran  

yang berpusat pada siswa. Dalam model pembelajaran ini para siswa 

diarahkan untuk menemukan suatu permasalahan dari materi pelajaran 

yang telah disampaikan, dan dituntut untuk menemukan solusi 

permasalahan tersebut. Selain itu dalam bersikap siswa akan mampu 

bekerja sama dengan baik dalam sebuah kelompok. Menurut Muhammad 

Fathurrohman (2015:112) “Problem Based Learning adalah pembelajaran 

yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-

structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berfikir kritis 

serta sekaligus membangun pengetahuan baru”. 
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Terkait uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “PENINGKATAN PRESTASI MATA PELAJARAN EKONOMI 

MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 

BASED LEARNING (PBL) SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 

SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 2 

Sukoharjo 2015/2016. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan prestasi belajar ekonomi melalui penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016.   

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, 

khususnya dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

bagi penulis yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan adanya peningkatan prestasi belajar ekonomi 

siswa setelah diterapkan metode tersebut. 
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b. Bagi Guru 

Untuk mendapatkan gambaran tentang penggunaan metode 

yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan 

rujukan bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran dan 

meningkatkan mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran 

ekonomi. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman langsung dalam 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pendidikan ekonomi. 


