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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR EKONOMI MELALUI METODE 

PEMBELAJARAN DEBAT AKTIF SISWA KELAS X SMA 

MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA 
 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi dengan menggunakan metode debat aktif siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan dilakukan dalam dua siklus 

setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 

penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran ekonomi kelas X dan siswa kelas 

X IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 21 

siswa. Sumber data berasal dari dokumentasi, pengamatan, dan tes. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode debat aktif dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran ekonomi kelas X IPS di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun 

ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan prestasi belajar siswa pada 

pra siklus siswa yang mencapai KKM sebanyak 47,62% dengan skor rata-rata 72,44 

meningkat menjadi 81% dengan skor rata-rata 76,44 pada siklus I dan siswa 

mencapai KKM 100% dengan nilai rata-rata 81,19 pada siklus II. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran debat aktif dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas X IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 

2018/2019. 

 

Kata Kunci: Debat aktif, Penelitian Tindakan Kelas, Prestasi Belajar Siswa 

 

Abstract 

The research was conducted to improve student learning achievement in economic 

subject by using the active debate method of Class X student of Muhammadiyah 3 

Surakarta academic year 2018/2019. This research is a Classroom Action Research 

(CAR). The study was conducted in two cycles each cycle consisting of planning, 

execution, observation, and reflection the actions taken. The subjects of the study 

were students of Class X IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 

2018/2019. Which amounted to 21 students. The source of data comes from teachers 

and learners. The main technique in collecting data using documentation, observation 

and test, while supporting techniques using quantitative analysis techniques. The 

results of this study indicate that the application of active debate methods can 

improve learning achievementof learners in the subject of economic class X IPS in 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 2018/2019. This is evidenced by 

the increase of students learning achievement in the pre cycle of students who 

reached the KKM as much as 47,62 with an average score of 72,44 increased to 81% 

with an average score of 76,44 in the first cycle and students who reached the KKM 

of 100% with an average value of 81,19 on cycle II. The conclusion  of this research 

is the application of active debate learning models can improve student achievement 

of class X IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta academic year 2018/2019. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah sarana yang menumbuh kembangkan potensi-kemanusiaan di 

dalam masyarakat agar menjadi manusia yang sempurna. Fungsi pendidikan adalah 

membimbing anak ke arah tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah 

usaha yang berhasil membawa semua anak didik ke tujuan itu (Suardi, 2017:7). 

Proses pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah mulai dari 

pendidikan yang paling dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi yang tidak pernah 

lepas dari kegiatan belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pengertian pendidikan, 

bahwa :  

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

Peserta didik dalam dunia pendidikan harus dapat mencapai suatu 

keberhasilan belajar. Agar tujuan pembelajaran berhasil maka keberhasilan 

pendidikan harus dipengaruhi oleh guru, siswa, strategi dalam mengajar serta bahan 

ajarnya. Kemampuan intelektual peserta didik sangat menentukan keberhasilan 

dalam memperoleh prestasi belajar. Prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 

2011:22). Pembelajaran ekonomi menekankan pada kegiatan memahami, 

menganalisis, menerapkan dan mengevaluasi pengetahuan terkait penyebab kejadian 

atau fenomena untuk memecahkan suatu masalah. Mata pelajaran ekonomi bukanlah 

mata pelajaran yang bersifat hafalan, sehingga siswa harus bisa mengetahui berbagai 

peristiwa ekonomi yang terjadi secara nyata. Maka guru harus menggunakan metode 

yang kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kunci pokok pembelajaran itu ada 

pada seorang guru. Tetapi ini bukan berarti dalam proses pembelajaran hanya guru 

yang aktif, sedangkan peserta didik pasif. Pembelajaran itu menuntut keaktifan kedua 

belah pihak (Ngalimun, 2017: 37). 
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Metode Pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan 

dilaksanakan (Suyono dan Hariyanto, 2011: 19). Gejala yang lain adalah guru 

biasanya menggunakan metode pengajaran yang sama setiap kali pertemuan di kelas, 

sehingga siswa menjadi bosan. Guru yang hebat adalah guru yang kompeten dalam 

metodologi pembelajaran dan keilmuan. Seorang guru harus mampu menciptakan 

kreativitas dalam pembelajaran agar siswa berperan aktif dan termotivasi untuk 

berpartisipasi dalam proses belajar. Berawal dari proses pembelajaran yang kurang 

optimal, maka daya penyerapan ilmu menjadi tidak optimal dan ini akan berdampak 

pada prestasi belajar siswa. Hal ini juga terjadi pada kelas X IPS SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta, berdasarkan hasil wawancara  dengan Drs. Muh. Setyo 

Budi  sebagai pengampu mata pelajaran ekonomi pada tanggal 2 Agustus 2018 

mengatakan bahwa masalah yang dihadapi yaitu siswa kurang semangat dalam 

belajar, Penerapan berbagai motode pembelajaran agar siswa dapat memahami dan 

menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru namun tetap saja siswa belum 

mengalami peningkatan yang signifikan, dan permasalahan yang lain yaitu siswa 

kurang aktif dalam bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami 

sehingga akan berdampak pada prestasi belajar siswa. Peneliti akan menerapkan 

metode debat aktif. Metode debat aktif merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa (Hamdayama, 

2016:112). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sulastri yang berjudul “penerapan strategi 

pembelajaran Active Debate sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PKN kelas IV SD Negeri Sukalaksana 2 Bandung”. Menunjukkan 

bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran debat aktif pada siklus I berada dalam kategori kurang baik yaitu 

58,14%, sedangkan  pada siklus II aktivitas siswa meningkat  menjadi berada dalam 

kategori baik yaitu  80,40%. Artinya aktivitas siswa pada siklus II ini mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan aktivitas siswa pada siklus II sebesar 22,26 poin. 

Prestasi belajar mata pelajaran PKn  siswa dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya peningkatan prestasi sejak siswa melaksanakan pretest, siklus I, siklus II, 
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dan evaluasi akhir. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

Active Debate dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ini dapat dilihat dari 

perolehan nilai tes siswa sebelum diadakannya tindakan sebesar 65,67% menjadi 

70,50% pada siklus I, dan semakin meningkat pada siklus II menjadi 73,17%. 

Prestasi belajar siswa pada akhir siklus sebesar 78,17, hal ini memperlihatkan bahwa 

pembelajaran PKn pokok bahasan Sistem pemerintahan desa dan kecamatan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran debat aktif telah berhasil meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan 

metode debat aktif ini dan diharapkan siswa paham terhadap materi yang telah 

diajarkan guru sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar yang baik sehingga 

hasil belajar ekonomi berada di atas Kriteria Ketuntasan Miimum (KKM). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas 

adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dilakukan di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

mutu praktik pembelajaran (Rukaesih dkk, 2015: 173). Menurut Kurt Lewin bahwa 

desain penelitian tindakan kelas mempunyai empat komponen yaitu perancanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi (Surtama, 2010:48). Data adalah sekumpulan 

fakta tentang suatu fenomena, baik berupa angka-angka (bilangan) ataupun berupa 

kategori (Arifin, 2014: 191). Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat 

memberikan data, informasi, fakta, dan realitas terkait dengan apa yang dikaji atau 

diteliti (Ibrahim, 2015: 67). Data yang akan diolah peneliti adalah hasil ulangan dan 

hasil pengamatan pada kegiatan pembelajaran sedangkan sumber data yang peneliti 

gunakan yaitu dokumentasi, pengamatan, dan tes. 

 Prosedur penelitian adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Prosedur penelitian ini 

meliputi beberapa siklus pada tingkat permasalahan yang akan dipecahkan dan 

kondisi yang akan diinginkan. Menurut (Arikunto, 2010:7) terdapat empat tahap 
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penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap perencanaan ini antara lain menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), menyiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan, 

menyiapkan media pembelajaran yang sesuai materi yang akan diajarkan dan 

mempersiapkan instrumen penilaian.  

 Tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

tindakan kelas yaitu mengisi presensi siswa, mengisi jurnal pembelajaran, serta nilai 

hasil ulangan siswa. Tahap selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan yaitu proses 

mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Pengamat harus 

mencatat semua hasil yang telah diamati seperti mengamati perilaku siswa yang 

sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar, memantau diskusi, dan mengamati 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Tahap terakhir yaitu Refleksi. 

Refleksi yaitu tindakan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran. 

Peneliti dan kolaborator merekomendasi hasil pengamatan yang bertujuan untuk 

menentukan rencana tindakan siklus selanjutnya. 

Teknik penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah yang 

berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis 

(Anwar, 2014:218). Pada teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan prestasi belajar pada setiap siklus dengan menghitung rata-rata, 

persentase ketuntasan belajar (Algifari, 2010: 50). Penyajian data berupa tabel, 

diagram, dan histogram. Analisis data adalah suatu proses mengolah dan 

menginterpretasi dengan tujuan untuk menduduk berbagai informasi sesuai dengan 

fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan peneliti 

(Sanjaya, 2009:106). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data yang akan 

dianalisis yaitu hasil ulangan diperbandingkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) dan dijelaskan dengan hasil pengamatan untuk membandingkan antar 

siklus dengan cara membandingkan data pada setiap siklus dengan menghitung rata-

rata dan ketuntasan belajar. Penyajian data berupa tabel, diagram, dan histogram. 

Indikator capaian penelitian adalah suatu pencapaian untuk mengukur 

berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Hasil belajar siswa dikatakan tuntas 
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berdasarkan KKM yaitu 75 pada mata pelajaran ekonomi. Indikator capaian 

penelitian adalah adanya peningkatan prestasi belajar ekonomi mencapai 85% dari 

jumlah siswa yang mencapai KKM dalam penerapan metode debat aktif pada siswa 

kelas X SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode debat 

aktif pada mata pelajaran ekonomi kelas X IPS, pembelajaran ini tidak lagi berpusat 

pada guru tetapi berpusat pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif 

dalam bertanya. Metode debat aktif merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, keberanian dalam 

bertanya dan untuk melatih siswa berargumen yang kuat dalam memecahkan suatu 

permasalahan yang kontroversial serta memiliki sikap demokratis dan saling 

menghormati setiap pendapat yang berbeda. Pada metode ini terdapat beberapa aspek 

yang perlu diperhatikan, selain langkah-langkah debat yaitu setting debat. Selama 

metode debat dilaksanakan siswa dikondisikan untuk duduk bergabung dengan tim 

pro ataupun kontra. Terpisahnya posisi ini bertujuan agar siswa lebih mudah untuk 

berdiskusi dalam menanggapi lawan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus pertama dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan setiap siklus untuk menyampaikan materi pembelajaran dan 

satu kali pertemuan untuk diadakan tes yang meliputi tes kognitif. Pelaksanaan siklus 

kedua juga sama seperti siklus pertama. Dari prestasi belajar peserta didik dapat 

dinyatakan bahwa metode debat aktif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di 

dalam kelas tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan berupa tes pada 

siklus I dan siklus II pada mata pelajaran ekonomi. Tes tersebut menyatakan bahwa 

ketuntasan peserta didik sebelum dilaksanakan tindakan hanya 47,62% atau 11 siswa 

dengan nilai rata-rata siswa mencapai 72,44. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 81%  atau 17 siswa dengan rata-rata 

76,44. Hasil ini belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan, maka perlu 

dilaksanakan tindakan pada siklus II untuk meningkatkan ketuntasan peserta didik. 

Pada siklus II seluruh siswa kelas X IPS telah mencapai KKM dengan rata-rata 



7 
 

81.19. Hasil ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85% sedangkan 

perolehan siklus II yaitu 100% siswa yang tuntas. 

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andy dkk, 

yang berjudul “penerapan model pembelajaran debat aktif untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa SMAN 1 Mojosari kelas X IPS 1 Tahun Ajaran 

2013/2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembelajaran 

dengan menggunakan metode debat aktif dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar sejarah siswa kelas XI IPS1 SMAN I Mojosari tahun ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan 

guru pengajar di kelas yang dilakukan melalui 2 siklus. Pada siklus 1 dilaksanakan 

sebanyak 2 kali pertemuan, dan siklus 2 dilakukan 2 kali pertemuan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

tes. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa 

yang pada siklus 1 menunjukkan angka 71,21%, sedangkan pada siklus 2 mengalami 

peningkatan menjadi 80,30%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, 

peningkatan hasil belajar siswa dapat diketahui dari persentase ketuntasan klasikal 

pada siklus I sebesar 75,67%, meningkat menjadi 87,90% pada siklus II. Diharapkan 

dengan adanya penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan debat aktif ini 

dapat memudahkan siswa dalam memecahkan permasalahan dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran sejarah, selain itu metode debat aktif 

ini diharapkan mampu menjadi alternatif metode pengajaran bagi guru sejarah dalam 

penyampaian materi di kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deden Ramdani (2017) yang berjudul 

”Penggunaan metode pembelajaran diskusi teknik debat aktif untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 3 Boyolali tahun ajaran 2016/2017”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan penerapan teknik Debat untuk 

meningkatkankeaktifan dan hasil belajar sosiologi peserta didik kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Dalam setiap siklus 

terdiri dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Tindakan, Observasi dan Refleksi atas 
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tindakan yang telah dilakukan. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI IPS 3 

SMA Negeri 3 Boyolali yang terdiri dari 30 peserta didik. Sumber data diperoleh 

dari guru dan peserta didik. Teknik utama dalam penelitian ini melalui observasi dan 

tes, sementara teknik pendukung pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran Diskusi Teknik Debat dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Sosiologi Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 3 Boyolali 

tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan aktivitas 

siswa dan hasil belajar pada pra siklus, siklus pertama, dan siklus kedua. dalam pra 

siklus, ada 10 siswa (33,33%) yang memiliki tingkat keaktifan belajar yang tinggi, 

kemudian meningkat pada sikus I menjadi 13 siswa (43,33%), dan pada siklus II 

aktivitas belajar meningkat menjadi 21 siswa (70%). Hasil belajar siswa 

menunjukkan peningkatan dalam pra siklus, siklus pertama, dan siklus kedua. dalam 

pra siklus, nilai rata-rata siswa 80,27 pada skala 0-100, meningkat menjadi 81,23 

pada siklus I, 86,03 pada siklus II. Jumlah siswa yang tuntas Kriteria Ketuntasan 

Minimum pada pra siklus adalah 24 siswa (80%) , kemudian pada siklus I jumlah 

siswa yang tuntas meningkat menjadi 26 siswa (86,67%), dan pada siklus II jumlah 

siswa yang tuntas meningkat menjadi 30 siswa (100%). 

Hasil tindakan, pengamatan, perbandingan dan pembahasan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode debat aktif dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada kelas X IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta pada mata 

pelajaran ekonomi tahun ajaran 2018/2019. Penelitian ini mendukung penelitian dari 

Deden Ramdani (2017) yang berjudul ”Penggunaan metode pembelajaran diskusi 

teknik debat aktif untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sosiologi kelas XI IPS 3 SMA Negeri 3 Boyolali tahun ajaran 2016/2017”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andy dkk, yang berjudul “penerapan model 

pembelajaran debat aktif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

SMAN 1 Mojosari kelas X IPS 1 Tahun Ajaran 2014”. 
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4. PENUTUP 

Penelitian tindakan kelas yang yang dilaksanakan di kelas X IPS SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Penelitian tindakan yang dilaksanakan di kelas X IPS SMA Muhammadiyah 

3 Surakarta dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan tiga kali pertemuan, dengan 

rincian pertemuan pertama dan kedua pendalaman materi sekaligus penerapan 

metode debat aktif dan satu pertemuan untuk tes evaluasi siklus. Sedangkan dalam 

tiap-tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

 Terdapat peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilihat berdasarkan telah 

tercapainya target yang telah ditentukan yaitu 85% siswa mencapai KKM yang telah 

ditentukan yaitu 75, serta hasil rata-rata ekonomi yang telah dicapai setelah 

melakukan evaluasi setiap siklus. Tes tersebut menyatakan bahwa ketuntasan peserta 

didik sebelum dilaksanakan tindakan hanya 47,62% atau 11 siswa dengan nilai rata-

rata siswa mencapai 72,44. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I siswa yang 

sudah mencapai KKM sebanyak 81%  atau 17 siswa dengan rata-rata 76,44. Hasil ini 

belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan, maka perlu dilaksanakan tindakan 

pada siklus II untuk meningkatkan ketuntasan peserta didik. Pada siklus II seluruh 

siswa kelas X IPS atau 100% telah mencapai KKM dengan rata-rata 81.19. Hasil ini 

telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 85%. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan selama siklus I sampai dengan siklus II 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran debat aktif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X IPS SMA Muhammadiyah  Surakarta 

khususnya pada mata pelajaran ekonomi pada materi peluang, motif ekonomi, 

pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syari’ah. Metode pembelajaran ini belum 

tentu berhasil untuk semua materi tersebut, melainkan harus sesuai dengan karakter 

siswa dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. 
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