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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan 

memiliki peranan dalam mengembangkan ilmu, membentuk mental dan karakter 

siswa untuk menjadi pribadi dewasa yang mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Pendidikan 

yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa 

yang dibutuhkan untuk bersaing dalam era globalisasi. UU No. 20 tahun 2003 

pasal (3) menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 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. Pendidikan merupakan usaha yang ditempuh manusia secara sadar guna 

mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pembelajaran. 

Sekolah merupakan salah satu sarana untuk mencapai pendidikan yang 

berkualitas. Melalui sekolah siswa dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter dan 

diarahkan menuju perubahan yang lebih positif sehingga saat siswa sudah keluar 

dari sekolah dia akan memiliki kecakapan, keterampilan dan pengetahuan baru 

yang dibutuhkannya untuk memasuki lingkungan baru yaitu lingkungan kerja. Di 

Vesta dan Thomson (dalam Hamdani, 2011:21)menyatakan bahwa belajar adalah
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 perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Skiner 

(dalam hamdani, 2011:11) berpandangan bahwa pada saat orang belajar, 

responnya menjadi kuat, apabila ia tidak belajar responnya menurun. Hasil dari 

proses belajar dapat dilihat dari nilai. Namun dalam upaya meraih nilai yang 

maksimal dibutuhkan proses belajar yang baik.  

Belajar merupakan bagian penting dari pembelajaran, proses pembelajaran 

yang baik akan mempengaruhi proses siswa untuk belajar dengan baik pula. 

Proses belajar yang baik adalah proses belajar yang berjalan secara dua arah dan 

tidak satu arah saja dimana terjadi interaksi antara guru dan siswa. Guru 

menyampaikan informasi tentang pembelajaran sedangkan siswa secara aktif 

bertanya dan mencari materi yang dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang baik 

antara guru dan siswa. 

Guru sebagai salah satu pemegang peranan penting dalam pendidikan 

dituntut harus menguasai beberapa model pembelajaran. Dengan kata lain kualitas 

pembelajaran tergantung pada kemampuan guru dalam mensinergikan antara 

guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, serta fasilitas dalam 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. Model pembelajaran kooperatif diduga mampu menyajikan proses 

pembelajaran yang baik karena pembelajaran menuntut siswa untuk aktif belajar 

sehingga menimbulkan pengalaman sendiri bagi siswa untuk memecahkan 

masalah atau mempelajari materi pembelajaran. 

Namun, masih sering ditemui guru dalam pembelajaran ekonomi 

menggunakan metode yang konvensional. Metode yang digunakan guru adalah 
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metode ceramah, sehingga siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran dan 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Pembelajaran di sekolah, pemahaman konsep dan aplikasinya merupakan 

hal yang sangat penting yang harus dimiliki siswa. Jika konsep dasar dimiliki 

murid secara salah, maka sukar untuk memperbaiki kembali, terutama jika sudah 

diterapkan dalam menyelesaikan soal – soal yang menyangkut tentang 

perhitungan. Pelajaran ekonomi materi pendapatan nasional merupakan salah satu 

materi yang banyak mengandung perhitungan seperti menghitung pendapatan 

nasional itu sendiri, GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan pendapatan per kapita. 

Jika murid bersifat terbuka masih ada harapan untuk memperbaiki kesalahan 

konsep tersebut sebelum siswa menerapkannya dalam menyelesaikan soal – soal 

tentang materi pendapatan nasional. Namun jika murid bersifat tertutup, maka 

kesalahan itu akan dibawa terus sampai pada suatu saat mereka menyadari bahwa 

konsep – konsep yang mereka miliki adalah keliru. Oleh karena itu yang 

terpenting adalah bagaimana siswa memahami konsep pendapatan nasional secara 

bulat dan utuh, sehingga jika diterapkan dalam menyelesaikan soal – soal siswa 

tidak mengalami kesulitan. Gambaran permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional perlu diperbaiki guna 

meningkatkan hasil belajar siswa materi pendapatan nasional. 

Peneliti dalam hal ini mengambil model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share (TPS) dalam pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional 

untuk diterapkan. Karena dalam model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS), siswa dihadapkan pada masalah-masalah nyata yang ada di 

lingkungan serta mengajarkan mereka berdiskusi atau belajar secara berkelompok, 
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sedangkan guru sebagai fasilitator bagi siswa. Sehingga aktivitas belajar siswa 

dapat teramati oleh guru dan guru dapat lebih mengetahui siswa mana yang keliru 

konsepnya serta belum paham tentang konsep pendapatan nasional sehingga dapat 

memperbaikinya. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa memperoleh 

pengetahuan yang bermakna dan menumbuhkan motivasi siswa sehingga 

pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional dapat terlaksana secara 

optimal.  

Peneliti telah melakukan observasi awal saat kegiatan belajar mengajar 

(KBM) pada materi pendapatan nasional di Kelas X-B SMA N 1 Gemuh. 

Kesenjangan antara teori dan kenyataan, yaitu pada kegiatan belajar mengajar di 

SMA Negeri 1 Gemuh selama ini kurang dapat menarik perhatian siswa dan 

memotivasi siswa sehingga materi pembelajaran kurang dapat diserap oleh siswa. 

siswa tidak ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh guru. Saat 

guru bertanya tentang paham tidaknya siswa terhadap materi itu, siswa hanya 

diam saja. Hal ini menjadikan materi yang diserap oleh siswa tidak maksimal 

sehingga siswa masih ada yang kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan 

ekonomi materi pendapatan nasional. Berdasarkan nilai ulangan harian materi 

pendapatan nasional Terbukti siswa tidak lulus KKM mata pelajaran ekonomi 

materi pendapatan nasional sebanyak 54% sedangkan yang lulus hanya 46% . 

Tabel 1.1 

No Jumlah 

Siswa 

KKM Tuntas Tidak Tuntas Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah ∑ % ∑ % 

1. 28 75 13 46 15 54 90 40 

Nilai Ulangan Ekonomi X-B 
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(Sumber: Rekapitulasi nilai ulangan harian SMA N 1 Gemuh)  

Berdasarkan daftar nilai diatas dapat diketahui bahwa lebih dari separuh 

siswa kelas X-B tidak tuntas atau tidak mencapai KKM dan Peneliti 

menyimpulkan hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional kelas X-B masih 

rendah. Selain dari hasil ulangan diatas peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap siswa kelas X-B. Mereka mengaku bosan dengan cara guru mengajar 

yang hanya menjelaskan di depan kelas. Sebagian dari mereka juga mengaku 

mengantuk saat pelajaran karena di dalam kelas mereka hanya mendengarkan 

guru menjelaskan dan tidak melakukan aktivitas lain. Dari wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keaktifan siswa adalah metode yang digunakan guru kurang melibatkan siswa 

secara langsung. Pembelajaran di kelas masih didominasi oleh guru sehingga 

belum bisa membuat siswa antusias mengikuti pembelajaran ekonomi. 

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah guru dapat memilih 

metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah Think-Pair-Share 

(TPS). Metode ini dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawannya dari 

Universitas Maryland. Metode TPS adalah jenis pembelajaran kooperatif 

berpasangan dalam kelompok, sehingga siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanya, merespon dan membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Mata pelajaran ekonomi pada materi pendapatan nasional adalah materi 

yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam mempelajarinya karena 

banyaknya konsep perhitungan seperti menghitung pendapatan nasional melalui 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.materi 

ini juga berisi tentang konsep perhitungan PDB, PNB, NNP, NNI, PI, DI dan 
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pendapatan per kapita. Selain banyaknya konsep perhitungan, materi pendapatan 

nasional juga mempunyai banyak istilah asing yang terdapat di dalamnya. Metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat menjadi salah satu solusi 

untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa sehingga hal itu akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. 

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi. Maka peneliti mengambil judu “Meningkatkan 

Keaktifan Dan Hasil Belajar Ekonomi Materi Pendapatan Nasional Menggunakan 

Model Pembelajaran Think-Phair-Share Siswa Kelas X-B SMA N 1 Gemuh 

Tahun Pelajaran 2014/2015.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti merumuskan masalaha 

sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

            meningkatkan keaktifan belajar ekonomi kelas X- B SMA N 1 

            Gemuh? 

1.2.2 Apakah pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

            meningkatkanhasil belajar ekonomi kelas X- B SMA N 1 Gemuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

            meningkatkan keaktifan belajar ekonomi kelas X-B SMA N 1 

           Gemuh? 
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1.3.2 Mengetahui pembelajaran kooperatif tipe think pair share  dapat 

           meningkatkan hasil belajar ekonomi kelas X-B SMA N 1 Gemuh? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan 

praktis. Secara teoritis, dapat menjadi referensi dan pendukung bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi, menambah kontribusi 

pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dunia pendidikan. 

1.4.1 Bagi Guru 

1.4.1.1 Menjadi kesempatan meningkatkan kreativitas dan ketrampilan 

guru dalam mengajar. 

1.4.1.2 Menjadi inspirasi bagi guru untuk melakukan inovasi belajar yang 

kreatif dan inovatif serta menyenangkan.  

1.4.2 Bagi Siswa 

1.4.2.1 Meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam mengikuti 

             pelajaran ekonomi 

1.4.2.2 Meningkatkan keaktifan siswa di kelas 

1.4.2.3 Meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa 

1.4.2.4 Meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan metode Think 

            Pair Share. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

1.4.3.1 Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sekolah 

1.4.3.2 Memberikan kontribusi terhadap perbaikan di bidang pendidikan 

 

 


