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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. 

Pendidikan mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai 

dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan 

dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di 

dalamnya baik itu pelaksanaan pendidikan di lapangan (kompentensi guru dan 

kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan 

prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk perubahan 

dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan 

dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia 

lebih baik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan: 

Pendidikan adalah suatu usaha dasar dan terencana untuk mewujutkan 

suasana belajar 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. 

 

Pendidikan juga merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar 

atau sengaja guna menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman untuk 

menentukan tujuan hidup sehingga memiliki pandangan yang luas ke arah 

depan yang lebih baik dan dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan 

generasi yang berkulaitas. Pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, 

salah satu upaya untuk meningkatkan pedidikan di Indonesia adalah dengan 

cara melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran seiring dengan 

perkembangan zaman yang menuntut siswa untuk berwawasan lebih luas. 

Pendidikan dilakukan melalui proses belajar yang bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia secara optimal 

baik aspek kognitif, akfektif, dan psikomotorik. Pada dasarnya pembelajaran 
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merupakan upaya untuk mengarahkan siswa kedalam proses belajar sehingga 

siswa dapat memperoleh tujuan belajar sesuai yang diharapkan yaitu merubah 

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

menjadi paham, serta dari yang berprilaku kurang baik menjadi baik. 

Proses pembelajaran merupakan komponen pendidikan yang 

melibatkan peserta didik dan guru. Seorang guru mempunyai tugas mendidik, 

mengajar dan menyampaikan materi-materi pelajaran dengan macam-macam 

metode pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan semangat siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Keaktifan siswa merupakan satu unsur 

penting dalam tercapainya standar nasional pendidikan di atas. dengan hal 

tersebut hendaknya pembelajaran di sekolah dapat menjadikan siswa 

berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. 

Keaktifan belajar adalah segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. 

Baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan pengajar dalam 

proses pembelajaran melalui cara-cara belajar aktif menuju belajar mandiri. 

Berdasarkan hasil pengamatan di SMA N 1 Karangdowo keaktifan 

siswa rendah, hal itu terlihat saat proses belajar mengajar sedang berlangsung 

seperti siswa berbicara dengan temanya di luar materi pelajaran, siswa tidak 

mau bertanya ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya. 

Rendahnya keaktifan siswa juga dapat dilihat dari persentase keaktifan siswa 

yaitu siswa yang aktif sebesar 58,33% sedangkan siswa yang belum aktif 

sebesar 41,67%.  

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 April 2018 

dengan Bapak Suwito selaku Guru Mata Pelajaran Ekonomi di SMA N 1 

Karangdowo, serta hasil observasi penelitian pada hari selasa tanggal 17 April 

2018, ditemukan bahwa banyak siswa yang masih kesuliatan dalam belajar 

Mata Pelajaran Ekonomi. Hal itu merupakan dampak dari kurangnya inovasi 

metode pembelajaran yang membuat siswa merasa jenuh dan bosan saat 

proses belajar mengajar sedang berlangsung. Oleh karena itu, perlunya inovasi 
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metode pembelajaran saat proses pembelajaran ekonomi dengan tujuan supaya 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi 

pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa pada 

Mata Pelajaran Ekonomi. Suatu materi pembelajaran akan lebih mudah diingat 

dan dipahami apabila siswa dapat menemukan sendiri konsep dari materi 

tersebut. Siswa biasanya juga lebih suka bila bertanya pada temanya, karena 

takut atau canggung untuk bertanya pada gurunya. Kegiatan ini dapat 

meningkatkan aktifitas siswa didalam kelas. 

Adapun pembelajaran kooperatif (cooperative leaning) menurut 

Rusman (2012: 202-203) adalah: 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboraktif yang angotanya terdiri empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Model-model pembelajaran cooperative learning ada banyak salah 

satunya yaitu peer teaching. 

 

Menurut Topping & Ehly (2009: 185) peer teaching adalah “suatu 

bimbingan belajar ditandai dengan ciri khusus „berrnain peran‟ maksudnya 

setiap seseorang dapat ditunjuk sebagai tutor (pembimbing), sedangkan lainya 

memperoleh peran sebagai peserta tutor.” Tutor harus memiliki nilai tinggi 

dalam penguasaan materi pembelajaran kepada peserta tutor. 

Peneliti telah berdiskusi dengan guru Mata Pelajaran Ekonomi untuk 

menggunakan metode pembelajaran peer teaching. Salah satu kelebihan 

metode pembelajaran peer teaching yaitu peserta didik akan dapat merasakan 

bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberi 

kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran Ekonomi diharapkan dapat meningkat dengan diterapkannya 

metode pembelajaran peer teaching.  

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti tertarik untuk meneliti yang 

berjudul “UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DENGAN MENGGUNAKAN 
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METODE PEER TEACHING PADA SISWA KELAS X IPS 1 SMA N 1 

KARANGDOWO TAHUN AJARAN 2018/2019”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah implementasi pada metode Peer Teaching 

pada Mata Pelajaran Ekonomi dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

kelas X IPS 1 SMA N 1 Karangdowo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah upaya meningkatkan 

keaktifan belajar siswa melalui metode Peer Teaching pada Mata Pelajaran 

Ekonomi kelas X IPS 1 SMA N 1 Karangdowo tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambah wacana teoritis keilmuan dalam bidang pendidikan yang 

berkaitan dengan metode peer teaching untuk meningkatkan keaktifan 

siswa. 

b. Sebagai referensi peneliti lain untuk mengaji permasalahan yang sama 

di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X IPS 

1 SMA N 1 Karangdowo tahun ajaran 2018/2019. 

b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menambahkan pengalaman ilmu 

yang baik dalam dunia pendidikan. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. 


