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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Ekonomi sebagai salah satu disiplin ilmu merupakan pengetahuan yang 

amat penting terutama pada era global sekarang ini. Ekonomi perlu dipahami dan 

dikuasai oleh semua lapisan masyarakat terutama peserta didik di sekolah formal. 

Mata Pelajaran Ekonomi di SMA dianggap sulit oleh peserta didik karena penuh 

dengan teori yang asing di telinga dan perhitungan rumit, inilah yang 

menyebabkan asumsi bahwa pembelajaran ekonomi yang dialami peserta didik 

kurang bermakna dan terasa jauh dari kehidupan yang sebenarnya. Hal tersebut 

memungkinkan peserta didik menjadi malas mengikuti pembelajaran ekonomi, 

sulit memahami konsep dari materi pelajaran ekonomi, mudah lupa konsep yang 

telah dipelajari, serta tidak mengetahui relevansi dan kegunaan pembelajaran 

ekonomi dalam dunia nyata. Akibatnya, tujuan pembelajaran yang diuraikan 

dalam kompetensi yang harus dimiliki peserta didik tidak tercapai dan hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik kurang memuaskan.  

Pembelajaran merupakan salah satu hal terpenting dalam meningkatkan 

kemampuan siswa termasuk dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi. 

Seorang pendidik harus bisa menciptakan pembelajaran yang efektif.              

Pembelajaran yang efektif menurut Rifa’i dan Anni (2012:16) menuntut 

kemampuan guru untuk (1) merancang bahan ajar yang mampu menarik dan 

memotivasi siswa untuk belajar, (2) menggunakan berbagai strategi pembelajaran, 

(3) mengelola kelas agar tertib dan teratur, (4) memberi tahu siswa tentang 
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perilaku yang diharapkan untuk dimiliki siswa, (5) menjadi narasumber, 

fasilitator, dan motivator yang handal, (6) memperhitungkan karakteristik 

intelektual, sosial, dan kultural siswa, (7) terampil memberikan pertanyaan dan 

balikan, (8) mereview pelajaran bersama siswa. Sedangkan, hasil belajar 

merupakan indikator untuk mengukur kemampuan siswa dalam suatu materi pada 

mata pelajaran tertentu. Sanjaya (2008: 13) menyatakan hasil belajar berkaitan 

dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus 

yang direncanakan. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan 

oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan.   

Studi pendahuluan awal pada proses pembelajaran ekonomi dilakukan 

pada Senin 30 Maret 2015 di SMA N 1 Batang. Pada studi pendahuluan awal 

dilakukan wawancara terhadap guru dan observasi serta dokumentasi pada 4 kelas 

XI Ilmu Sosial di SMA N 1 Batang atas proses pembelajaran ekonomi di kelas, 

terutama pada kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan observasi diketahui bahwa, pertama minat peserta didik dalam 

pembelajaran kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masih 

tergolong rendah ditandai dengan pasifnya peserta didik dari awal pelajaran 

hingga akhir proses belajar mengajar, dalam kegiatan pembelajaran peserta didik 

hanya berperan sebagai penerima materi dan tidak terdapat inisiatif peserta didik 

untuk lebih mendalami materi dengan bertanya atau mencari referensi lain selain 

yang telah diajarkan oleh guru. Kedua, pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung juga terlihat peserta didik kurang merasa nyaman dan bosan atas 
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model pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru. Hal tersebut ditandai 

dengan peserta didik yang bersikap malas dan enggan dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Ketiga, siswa masih kebingungan untuk menghubungkan dan 

menerapkan teori yang mereka peroleh dengan praktik. Ini dapat terlihat dari 

kesulitan belajar siswa karena media untuk belajar yang kurang maksimal. 

Studi pendahuluan selanjutnya dilaksanakan dengan melakukan 

wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Berdasarkan hasil 

wawancara, Guru menyatakan bahwa hasil belajar mata pelajaran ekonomi Kelas 

XI di SMA N 1 Batang belum optimal hal ini tercermin dari range nilai terendah 

dan tertinggi yang terpaut sangat jauh. Besarnya range nilai terendah dan tertinggi 

serta banyaknya siswa yang tidak tuntas ini menandakan bahwa proses 

pembelajaran mata pelajaran ekonomi terutama pada kompetensi dasar 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum berjalan secara efektif, sehingga 

peserta didik tidak dapat memperluas pemahaman materi kompetensi dasar 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang di berikan oleh guru didepan 

kelas. SMA N 1 Batang menggunakan kurikulum 2013 sehingga pada range 

daftar nilai 0-4 dengan ketuntasan minimal mendapatkan nilai 3. 

Data hasil belajar SMA N 1 Batang tersaji pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Hasil Belajar Peserta didik Kelas XI SMA N 1 Batang Mata Pelajaran 

Ekonomi Tahun Ajaran 2013/2014 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Kriteria 

KD Pembangunan dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

XI 
IIS 1 

29 

Nilai Tertinggi 3,60 

Nilai Terendah 2,51 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 12 

Ketuntasan Klasikal (%) 58,6 
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XI 
IIS 2 

29 

Nilai Tertinggi 3,49 

Nilai Terendah 2,57 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas  7 

Ketuntasan Klasikal (%) 75,8% 

XI 
IIS 3 

30 

Nilai Tertinggi 3,89 

Nilai Terendah 2,74 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 8 

Ketuntasan Klasikal (%) 73,3% 

XI 
IIS 4 

28 

Nilai Tertinggi 3,88 

Nilai Terendah 2,24 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas  10 

Ketuntasan Klasikal (%) 64,2% 

Sumber: Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekonomi (Dokumentasi Guru SMA 
N 1 Batang (2013/2014))  
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sepertiga siswa kelas XI 

SMA N 1 Batang pada tahun ajaran 2013/2014 dalam ulangan harian kompetensi 

dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak tuntas. Sedangkan range 

nilai terendah dan tertinggi cukup jauh, hal ini menandakan bahwa pemahaman 

antar siswa terhadap materi kompetensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

dalam satu kelas tidak merata. Rendahnya hasil belajar siswa pada kompetensi 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai nilai KKM 

menjadi permasalahan dalam pembelajaran. Karena keberhasilan proses 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. 

Berdasarkan hasil analisis nilai, observasi dan wawancara pada studi 

pendahuluan, dapat dibuat kesimpulan bahwa peserta didik memerlukan suasana 

yang mendukung agar peserta didik dapat belajar dengan baik yakni suasana yang 

menyenangkan sehingga tercipta suasana yang nyaman dan tidak membosankan 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dengan keadaan tersebut, maka 

diharapkan peserta didik akan bersemangat dan memiliki rasa antusias yang tinggi 

terhadap materi kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang 
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akan mereka pelajari sehingga peserta didik dapat sepenuhnya memperhatikan apa 

yang mereka pelajari.  

Guru sebagai pelaksana pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik agar dapat 

memahami konsep-konsep ekonomi secara utuh. Dengan demikian, dalam 

melaksanakan tugasnya guru diharapkan mampu menciptakan kondisi yang 

nyaman dan menyenangkan serta kegiatan belajar yang efektif dan efisien 

sehingga menciptakan hasil belajar yang optimal. Belajar akan berlangsung efektif 

jika berada dalam keadaan yang menyenangkan. Menyenangkan disini berarti 

bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh, serta terciptanya makna pemahaman 

(penguasaan atas materi yang dipelajari), dan nilai yang membahagiakan pada diri 

peserta didik. Sehingga diperlukan suatu model pembelajaran inovatif dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA N 1 

Batang.  

Pembelajaran mata pelajaran ekonomi yang diperlukan saat ini adalah 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar. Seperti yang dikemukakan 

Bloom dalam Dalam Rifa’i dan Anni (2012: 86-87) hasil pembelajaran 

diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu: pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Selain itu juga pembelajaran yang 

melibatkan kerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Namun hal ini tidak 

didapatkan pada pembelajaran konvensional. Ini dikarenakan pada pembelajaran 

konvensional kegiatan belajar mengajar terfokus pada guru sehingga siswa sangat 

pasif dan tingkat konsentrasinya cenderung rendah. 
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Pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar adalah pembelajaran 

yang kreatif, inovatif dan produktif. Seperti yang dikatakan Sutirman (2013: 23), 

kreatif, inovatif dan produktif merupakan tuntutan sikap penting bagi output 

pendidikan. Menurutnya, pembelajaran yang kreatif, inovatif dan produktif adalah 

pembelajaran yang menciptakan kondisi agar siswa melakukan proses berfikir 

untuk menemukan gagasan-gagasan unik, dan memanfaatkan gagasan tersebut 

menjadi ide-ide yang memiliki nilai lebih, sehingga dihasilkan pemahaman 

komprehensif atas materi pembelajaran. Pembelajaran seperti ini sangat 

diperlukan dalam pembelajaran kompetensi dasar pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi mengingat kompetensi dasar ini cukup sulit untuk di pahami dan penuh 

akan teori serta yang membutuhkan pemahaman peserta didik secara mendasar. 

Salah satu pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

kompetensi dasar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ialah Quantum 

Learning yang dibantu dengan Mind Mapping. 

Quantum Learning merupakan salah satu kiat, petunjuk, strategi, dan 

seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman daya ingat, serta 

belajar sebagai proses yang menyenangkan dan bermakna (DePorter dkk 

2010:14). Quantum Learning berakar dari upaya Georgi Lozanov pendidik 

berkebangsaan Bulgaria yang mencakup aspek-aspek penting tentang cara otak 

bekerja mengatur informaasi. Menurut DePorter dkk (2010:14),” Quantum 

Learning adalah interaksi – interaksi yang mengubah energy menjadi cahaya”. 

Dengan mengutip rumus Einstein yakni E= mc2, De Porter memisalkan energy 

yang memasuki kedalam analogi tubuh manusia yang secara fisik adalah materi. 
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Sehingga tujuan belajar menurut Quantum Learning adalah meraih sebanyak 

mungkin cahaya atau pemahaman pada materi. Quantum Learning sangat tepat 

jika diterapkan pada pembelajaran ekonomi kompetensi dasar pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi, kompetensi dasar ini dipenuhi oleh teori-teori yang cukup 

asing di telinga sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif pada 

peserta didik. Selain itu kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi memiliki cangkupan materi yang amat luas, peserta didik dituntut untuk 

menguasai seluruh sub-bab yang ada dikarenakan kompetensi dasar ini 

merupakan materi dasar untuk kompetensi lainnya. Sehingga diharapkan peserta 

didik melalui Quantum Learning dapat mengumpulkan cahaya atau pemahaman 

materi yang luas dan kompleks untuk kemudian dikembangkan sehingga tercipta 

hasil belajar yang optimal. 

DePorter dkk (2010:15) membagi tiga metode utama untuk digunakan 

dalam pembelajaran Quantum Learning yaitu Mind Mapping, Speed Reading dan 

Super Memory System. Pada kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi yang membutuh alur berpikir yang jelas dan terarah sehingga metode 

utama yang digunakan dalam model Quantum Learning adalah Mind Mapping. 

Penggunaan Mind Mapping atau peta pikiran akan membuat peserta didik dapat 

menerima materi dengan mudah serta dapat mengembangkan materi secara 

maksimal, Mind Mapping merupakan teknik meringkas bahan yang akan 

dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau 

teknik grafik sehingga lebih mudah memahami secara luas (Buzan, 2008:5). 

Menurut Tonny dan Buzan (2008:6), Pemetaan pikiran (Mind Mapping), 
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merupakan cara yang paling mudah untuk memasukan informasi kedalam otak 

dan untuk kembali mengambil informasi dari dalam otak. 

Mind Mapping merupakan teknik yang paling baik dalam membantu 

proses berpikir otak secara teratur karena menggunakan teknik grafis yang berasal 

dari pemikiran manusia yang bermanfaat untuk menyediakan kunci-kunci 

universal sehingga membuka potensi otak. Kompetensi dasar pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi merupakan materi yang tepat untuk melaksanakan model 

pembelajaran ini dikarenakan terdapat banyak bahasan yang harus di pahami 

peserta didik serta terdapat teori–teori baru, sehingga pemecahan masalah dengan 

menggunakan Mind Mapping akan lebih mudah dilakukan oleh peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran diperlukan cara untuk dapat mendorong peserta didik 

memahami masalah, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam 

menyusun rencana penyelesaian dan melibatkan peserta didik secara aktif untuk 

menemukan sendiri penyelesaian masalah, serta mendorong pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator oleh karena itu 

dalam penelitian ini menggabungkan antara Quantum Learning dengan Mind 

Mapping. Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning berbantuan Mind 

Mapping ini diharapkan dapat mengubah paradigma peserta didik terhadap materi 

kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semula 

menganggapnya sebagai materi yang membosankan dan menakutkan menjadi 

menyenangkan dan mengasyikan di kelas serta dapat membuat peserta didik lebih 

memahami konsep dari kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar.  
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Tirtawati (2014) melakukan penelitian tentang metode Quantum Learning 

dan Mind Mapping dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Kuantum (Quantum 

Learning) dan Peta Pikiran (Mind Mapping) Terhadap Keterampilan Berpikir 

Kreatif dan Hasil Belajar Biologi Peserta didik SMA”. Pada penelitian tersebut 

diketahui bahwa, (1) terdapat perbedaan keterampilan berpikir kreatif dan hasil 

belajar biologi antara peserta didik SMA yang diajarkan dengan pembelajaran 

kuantum dan peta pikiran dengan peserta didik yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran langsung (2) terdapat perbedaan keterampilan berpikir kreatif antara 

peserta didik SMA yang diajarkan dengan pembelajaran kuantum dan peta pikiran 

denagn peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran langsung (3) 

terdapat perbedaan hasil belajar biologi antara peserta didik SMA yang diajarkan 

dengan pembelajaran kuantum dan peta pikiran denagn peserta didik yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

sekarang adalah tempat penelitian, model penelitian, dan kompetensi penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tirtawati (2014) terdapat 3 perbedaan. Pertama, 

tempat penelitiannya dilaksanakan di SMA Pariwisata PGRI Dawan Klungkung 

sedangkan penelitian sekarang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Batang. 

Kedua, kompetensi penelitian terdahulu yaitu penggunaan model pembelajaran 

Quantum Learning berbantuan Mind Mapping pada materi Biologi sedangkan 

penelitian sekarang penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan Mind Mapping pada materi Ekonomi. Ketiga, model penelitian 

terdahulu adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
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pembelajaran Quantum Learning berbantuan Mind Mapping sedangkan penelitian 

sekarang adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran Quantum Learning berbantuan Mind Mapping terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi, penelitian terdahulu, dan teori yang 

bersangkutan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan 

judul: “Efektivitas Pembelajaran Quantum Learning Berbantuan Mind 

Mapping Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Kompetensi 

Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kelas XI SMA Negeri 1 

Batang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran Quantum Learning berbantuan Mind 

Mapping dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik pada 

kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA 

Negeri 1 Batang? 

2. Apakah pembelajaran Quantum Learning berbantuan Mind Mapping lebih 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar pada peserta didik pada 

kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kelas XI SMA 

Negeri 1 Batang dibandingkan model pembelajaran konvensional? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Quantum Learning 

berbantuan Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta 

didik pada kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

Kelas XI SMA Negeri 1 Batang. 

2. Untuk mengetahui apakah pembelajaran Quantum Learning berbantuan 

Mind Mapping lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar pada peserta 

didik pada kompetensi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

Kelas XI SMA Negeri 1 Batang dibandingkan model pembelajaran       

konvensional. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang pembelajaran Quantum Learning berbantuan 

Mind Mapping. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dengan model pembelajaran Quantum Learning berbantuan Mind 

Mapping 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa, hasil penelitian ini dapat menciptakan pembelajaran yang 

ideal yaitu pembelajaran yang kreatif, inovatif dan produktif sehingga 

akan meningkatkan kemampuan siswa dalam kompetensi dasar       

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi untuk pendidik dalam memilih model dan media 

pembelajaran yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa. 

3. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai model dan media pembelajaran yang dapat 

disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 


