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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  Masalah 

Sesuai dengan tujuan pendidikan yang di jelaskan dalam undang-

undang RI No 2 tahun 2003, tentang system pendidikan nasional bab I pasal 1 

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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara. Maka secara umum siswa di latih untuk 

mengembangkan penalaran terutama dalam ilmu pengetahuan”  

 

Agar usaha dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dapat di capai, maka dalam bidang peendidikan perlu di perhatikan 

faktor-faktor yang merupakan penyebab kegagalan pendidikan  tersebut adalah 

faktor lingkungan, faktor sarana dan  prasarana, dan factor intern siswaitu 

sendiri. Semuanya saling mempangaruhi dan saling andil dalam usaha 

pencapaian tujuan pendidikan. Dipandang dari subyek belajar yaitu siswa 

maka segenap potensi yang dimiliki siawa menjadi urgen dalam penentuan 

arah dan tujuan pendidikan karena keberhasilan pendidikan akan 

dikemballikan kepada siswa itu sendiri, maka dalam hal ini motivasi belajar 

mereka yang membawa kepada sikap dan perbuatan belajar yang konsisten 

menjadi faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. 



 

 

2 

Motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar. 

Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada siswa 

atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anak tersebut akan timbul dorongan 

dan hasrat untuk belajar lebih baik. Memberikan motivari yang baik dan 

sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang 

hendak dicapai dengan belajar tersebut. 

Motivasi belajar juga diharapkan mampu menggugah semangat 

belajar, terutama bagi para siswa yang malas belajar sebagai akibat pengaruh 

negatife dari luar diri manusia. Selanjutnya dapat membentuk kebiasaan siswa 

senang belajar, sehingga prestasi belajarnya pun dapat meningkat. Dalam 

usaha mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, bidang usaha 

pendidikan formal memegang peranan yang dominan. Usaha pendidikan 

formal ini merupakan bagian dari system pendidikan nasional yang 

berpedoman pada kurikulum sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Masalah-masalah di atas merupakan masalah-masalah pembelajaran 

ekonomi dikelas yang penting dan mendesak untuk dipecahkan,karena adanya 

motivasi belajar dari siswa pembelajaran ekonomi akan terhambat dan akan 

berakibat luas pada penurunan hasil atau prestasi belajar ekonomi. 

Peningkatan motivasi dalam penelitian ini dibatasi pada keaktifan siswa, 

kemandirian siswa dan kemampuan siswa dalam pembelajaran ekonomi. 

Dimyati dan Mujiono (2004:87) Hal yang tidak kalah penting dalam 

mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi belajar. Joyce dan Weil 

(1992:283) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik harus di bandingkan oleh guru 
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dengan beberapa cara, salah sarunya dengan pendekatan peta konsep. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2004:93) 

 “Membaca mencari sesuatu konsep lebih mendorong motivasi siswa di 

banding dengan membaca tanpa mencari sesuatu. Diyakini olehnya 

bahwa pembuatan peta konsep dapat memotivasi siswa untuk berfikir 

tentang ranah isi. Siswa dituntut untuk dapat mengenali, menguji 

konsep-konsep penting, mengklasifikasi konsep- konsep tersebut, 

menggambarkan hubungan antara konsep satu dengan yang lain, dan 

menganalisis sifat hubungannya.” 

  

Peta konsep merupakan alat untuk membantu memahami masalah dan 

melakukan perencanaan dari seluruh informasi yang berhasil dihimpun. Dalam 

proses pembelajaran ekonomi di sekolah dengan penerapan pendekatan peta 

konsep dalam penyampaian materi pelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar ekonomi siswa sehingga prestasi siswa akan meningkat. 

Selain itu juga diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat 

memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat atau berpartisipasi aktif 

dalam proses belajar mengajar ekonomi. Pendekatan tersebut adalah 

pendekatan peer teaching. Melalui strategi ini siswa diharapkan akan lebih 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran ekonomi memberikan kesempatan 

peserta didik, mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang sama, ia 

menjadi nara sumber bagi yang lain sehingga terjalin interaksi sosial antara 

siswa dengan siswa serta dapat bermuara pada peningkatan motivasi belajar. 

Guru tidak lagi menjadi nara sumber belajar bagi siswa, tetapi berperan 

sebagai fasilitas yang membantu siswa agar mampu belajar aktif dan 

memahami pelajaran ekonomi dengan jalan berproses mandiri serta menjadi 

siswa suka pada ekonomi. 



 

 

4 

Dalam program pengajaran umum mata pelajaran ekonomi ditujukan 

untuk membekali semua siswa SMP sebagai calon warga masyarakat yang 

mengerti peristiwa dan masalah ekonomi sehari-hari terutama yang 

mempunyai dampak azas kehidupan masyarakat dilingkungannya.Sedangkan 

sebagai Program Pengajaran Khusus Mata Pelajaran Ekonomi dimaksudkan 

untuk membekali siswa pengetahuan, ketermpilan dan sikap ekonomi yang 

perlu untuk mendalami lebih lanjut ekonomi diperguruan tinggi. 

Melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENINGKATAN MOTIVASI 

BELAJAR EKONOMI MELALUI PENDEKATAN PETA KONSEP DAN 

PEER TEACHING SISWA KELAS VII SMP N 2 GATAK SUKOHARJO 

TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

B. Pembatasan  Masalah 

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas penelitian 

ini maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Motivasi belajar dibatasi pada dorongan atau keinginan untuk belajar 

sekuat tenaga dan fikiran untuk mencapai tujuan belajar, motivasi yang 

besar akan mencapai prestasi belajar ekonomi yang baik. 

2. Penelitian ini hanya di laksanakan pada siswa kelas kelas V11 A SMP N 2 

Gatak Sukoharjo 
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C.  Perumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan: apakah melalui pendekatan peta konsep dan peer teaching dapat 

meningkatkan motivasi belajar ekonomi siswa kelas V11A SMPN 2 Gatak 

Sukoharjo? 

 

D.   Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasikan pesan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini 

pun perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap 

masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah 

dalam mencari data sampai pada tingkat pemecahannya. 

       Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:  Meningkatkan motivasi 

belajar ekonomi siswa, dengan melihat perubahan perilaku seperti : keaktifan 

siswa, kemandirian siswa, dan kemampuan belajar ekonomi siswa melalui 

pendekatan peta konsep dan peer teaching. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai prinsip-prinsip 

dalam peningkatan motivasi belajar ekonomi siswa melalui pendekatan 

peta konsep dan peer teaching, yang bermanfaat bagi peningkatan 

kemampuan dan ketrampilan guru dalam meningkatkan keikutsertaan 
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siswa dalam pembelajaran ekonomi. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi kepada guru mata pelajaran ekonomi untuk  

memilih suatu alternative pengajaran ekonomi melalui pendekatan peta 

konsep dan peer teaching. 

b. Menanamkan keaktivitas dalam usaha pembenahan pembelajaran 

ekonomi. 

c. Penelitian ini merupakan wacana uji kemampuan terhadap bekal teori 

yang diperoleh dibangku kuliah serta sebagai upaya mengembangkan 

ilmu pengetahuan terutama ekonomi 

 

F Sistematika Skripsi 

 Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini maka disusun sistematika 

skripsi sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

      BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi teori-teori tentang pengertian motivasi belajar, 

bentuk-bentuk motivasi belajar, jenis-jenis dan fungsi motivasi, 

peran motivasi belajar dalam ekonomi, pembelajaran ekonomi 

melalui peta konsep, pendekatan peer teaching, kerangka 
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pemikiran, hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini berisi tentang pengertian penelitian, subyek penelitian, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, penyajian 

data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

      BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

       DAFTAR PUSTAKA 

      LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




