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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia saat ini terjadi persaingan global dengan Negara-negara 

lainnya, dalam menyiapkan perubahan yang terjadi pendidikan merupakan hal 

penting dalam merubah karakter bangsa. Pendidikan bukan hanya untuk 

menyalurkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian dan 

karakter siswa. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut juga telah 

dicantumkan dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 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. 

 

Indonesia saat ini sedang terkena wabah pandemic covid-19 sejak tahun 

2020. Pendidikan Indonesia ikut terdampak karena adanya wabah pandemic 

covid-19. Sejak saat itu system pendidikan di Indonesia berubah menjadi 

pendidikan online yang dituntut disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, 

dan ada fasilitas dan sumber daya yang harus disediakan. Padahal secara teknis 

dan sistem belum semuanya siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. 

Pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan 

aplikasi digital, bukan juga untuk membebani siswa dengan tugas yang 

bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online seharusnya bisa mendorong siswa 

untuk lebih kreatif mengakses sumber pengetahuan sebanyak mungkin, 

menghasilkan karya, dan mengasah wawasan.  

Menurut Indrawati (Ari Gita Prahmana Putra, Singgih Bektiarso, dan 

Rif‟ati Dina Handayani, 2016: 129) Tujuan dari Pendidikan Nasional yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Hal 

tersebut juga telah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 
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tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 disebutkan 

bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Kurikulum 2013 diberlakukan untuk meningkatkan kreativitas dan 

kemampuan siswa dalam sikap dan keterampilan yang menghasilkan berbagai 

dampak positif. Dengan diterapkannya kurikulum 2013 menuntut guru untuk 

kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terkait pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar 

proses dinyatakan bahwa:  

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau 

tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dan jenjang pendidikan. 

 

Menurut Brunner (Rizal Abdurrozak, Asep Kurnia Jayadinata, dan Isrok 

„atun, 2016: 873) “Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kreatif 

jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan 

(termasuk konsep, teori, definisi dan sebagainya)”. Jadi didalam sebuah 

pembelajaran, siswa harus dapat menemukan teori serta konsep dari informasi 

atau permasalahan yang didapat, berdasarkan pengetahuan awal siswa. 

Berhasilnya suatu proses pembelajaran pada umumnya dilihat dari hasil belajar. 

Menurut Subiki (Ari Gita Prahmana Putra, Singgih Bektiarso, dan Rif‟ati Dina 

Handayani,  2016: 130) Hasil belajar merupakan suatu puncak dari proses 

belajar. Menurut Slameto (Eriza Nur Hidayanti & Djumali, 2016: 12) 

menyebutkan bahwa, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi di 

lingkungannya. 

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi dua faktor utama yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dari dalam siswa itu 

sendiri. Sedangkan faktor eksternal dari luar diri siswa yaitu model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat, karena guru dapat 

mendukung berlangsungnya pencapaian tujuan dalam pembelajaran. 

Peningkatan hasil belajar siswa tidak melalui paksaan oleh guru melainkan 

guru menciptakan siswa agar tertarik mengikuti proses pembelajaran. Sehingga 

muncul dampak positif yaitu peningkatan hasil belajar sesuai dengan yang 

diharapkan oleh guru. Inovasi dalam proses pembelajaran atau disebut juga 

model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini adalah 

pandangan bahwa ilmu pengetahuan sebagai perangkat fakta yang harus 

dihafalkan oleh siswa, termasuk mata pelajaran ekonomi. Disisi lain guru yang 

menguasai materi tapi tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat karena 

kurangnya inovasi model pembelajaran. Kurangnya inovasi model 

pembelajaran menyebabkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menjadi rendah. Oleh sebab itu guru hendaknya mampu memilih 

dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat memotivasi siswa lebih aktif 

belajar untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep. 

Menurut Sudjana (Sri Puji Haryati, 2015: 81) kegiatan pembelajaran tidak lain 

ialah “pelaksanaan proses menterjemahkan dan menstransformasi nilai-nilai 

yang terdapat dalam kurikulum kepada para siswa melalui interaksi belajar 

mengajar”.   

Saat ini pembelajaran di Indonesia diterapkan pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) karena adanya wabah pandemic covid-19. Di SMA Negeri 1 Pulokulon 

menerapkan proses pembelajarannya secara online. Pembelajaran secara online 

menjadi tantangan sendiri untuk guru karena guru perlu memastikan bahwa 

siswa memahami materi pembelajaran. Seperti halnya di kelas X IPS I SMA 

Negeri 1 Pulokulon Tahun Ajaran 2020/2021. Permasalahan peneliti pada saat 
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Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara online adalah pada model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Saat proses pembelajaran berlangsung 

siswa kurang fokus dan memperhatikan, hal ini karena kurangnya niat dan 

semangat dari siswa untuk mengikuti pembelajaran secara online sehingga 

berdampak pada hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil ulangan-ulangan harian siswa yang persenatse ketuntasan belajarnya masih 

dibawah 50%.  

Proses pembelajaran masih belum memberikan kesan atau makna pada 

siswa karena pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif 

dan kurang interaksi. Situasi pembelajaran yang seperti ini menggambarkan 

suatu kegiatan dimana guru aktif menyampaikan informasi, sedangkan siswa 

pasif hanya memperhatikan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Dengan kegiatan pembelajaran yang monoton, hasil belajar siswa masih ada 

yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM). Sistem 

pembelajaran online yang dilakukan dengan pemberian tugas melalui google 

classroom akan membuat siswa semakin malas belajar. Dalam penyelesaian ini 

guru perlu memahami model pembelajaran yang tepat dan dapat diterapkan 

sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh siswa.  

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar yaitu 

melalui penerapan model pembelajaran. Dalam penelitian ini model yang 

diterapkan yaitu pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). 

Menurut Hosnan (Anna Sylvia. E. Ibrahim, Suyuti dan Lukman Nadjamuddin, 

2017: 11) menyatakan “PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun 

pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih 

tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri 

siswa”. Menurut Sujana (Rizal Abdurrozak, Asep Kurnia Jayadinata, dan Isrok 

„atun, 2016: 873) PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai 

situasi bermasalah yang autentik dan berfungsi bagi siswa, sehingga masalah 

tersebut dapat dijadikan batu loncatan untuk melakukan investigasi dan 

penelitian”. 
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Model PBL dinilai sangat potensial untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa karena menurut Putra (Anna Sylvia. E. Ibrahim, Suyuti dan Lukman 

Nadjamuddin, 2017: 11) PBL memiliki kelebihan, antara lain: “siswa lebih 

memahami konsep yang diajarkan lantaran Ia yang menemukan konsep 

tersebut dan pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa 

sehingga pembelajaran lebih bermakna.” Model pembelajaran tersebut 

dirancang agar siswa mampu berfikir kreatif, logis, dan memahami materi 

untuk memperoleh pengetahuan penting dalam memecahkan masalah, sehingga 

siswa mendapat makna mendalam tentang materi yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR 

EKONOMI MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 PULOKULON”.   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

 “Adakah peningkatan hasil belajar ekonomi melalui model Problem Based 

Learning pada siswa kelas X IPS I SMA N 1 Pulokulon”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah untuk 

mengetahui adakah peningkatan hasil belajar ekonomi melalui model Problem 

Based Learning pad a siswa kelas X IPS I SMA N 1 Pulokulon.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan model 
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pembelajaran problem based learning dan menjadi bahan pertimbangan 

pada penelitian yang akan datang.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Siswa 

Dengan penelitian ini diharapkan pembelajaran yang di lakukan 

dapat memberikan kesempatan siswa supaya lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar.  

b. Bagi Guru 

Dengan penelitian ini dapat memberikan dorongan kepada guru 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran problem based learning.  

c. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini akan memberi kontribusi yang positif 

pada sekolah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

  


