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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kemampuan bertanya menjadi hal yang penting bagi siswa, karena 

bertanya berperan untuk menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu murid 

terkait dengan materi yang dibahas. Kemampuan bertanya juga diperlukan 

untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, menumbuhkan kreativitas 

dalam proses pembelajaran, serta untuk merefleksikan diri siswa agar terbiasa 

berpikir dengan kritis. Menurut Hosnan (2014:49) semakin terlatih dalam 

bertanya, maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. 

 Menurut Penelitian Alfhan (2013) tentang kinerja guru ekonomi SMA 

negeri dan swasta di kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran masih ada guru yang belum dapat 

mengkondusifkan keadaan kelas, metode pembelajaran yang digunakan 

masih konvensional, penggunaan media pembelajaran seperti power point, 

dan alat peraga lainnya masih jarang. Selanjutnya dalam mengembangkan 

materi pembelajaran, tidak semua guru mengembangkan materi secara 

maksimal dengan alasan apabila terlalu luas dikhawatirkan siswa kurang 

menguasai apa yang menjadi inti dari materi yang disampaikan oleh guru. 

Selain itu juga dikarenakan kurangnya sumber belajar sebagai literatur dan 

referensi dalam pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran menjadi kurang 

optimal dan  membosankan bagi siswa. Begitu pentingnya hal tersebut, maka 

diperlukan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan suasana 
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pembelajaran di kelas yang menjadikan siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Model tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model ini 

bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus 

dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan berpikir kritis, dan kreatif 

dalam pemecahan masalah. Sehingga siswa akan lebih memahami materi 

yang dibahas dengan memaparkan masalah nyata dalam pembelajaran. Model 

ini juga membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah ada dalam 

benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang keterkaitan 

antara materi dengan dunia sosial dan sekitarnya. Guru dapat membantu 

proses pembelajaran ini dengan memberikan umpan balik kepada siswa untuk 

bekerjasama menemukan dan menerapkan ide-idenya dalam memecahkan 

suatu permasalahan. 

    Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Retno Lukitasari (2013) 

bahwa, penggunaan model pembelajaran berbasis masalah di SMK N 1 

Batang Kelas X PM 1 dapat meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan sikap pantang menyerah.Ini dibuktikan dari hasil 

tes kemampuan berpikir kritis siswa yang semula pada siklus I skor rata-

ratanya 420 dengan kategori tingkat kekritisan rendah, pada siklus II 

meningkat menjadi 517 dengan tingkat kekritisan tinggi. Dan hasil belajar 

juga meningkat dari siklus I rata-ratanya 74,85,  pada siklus II  menjadi 

84,56. 
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   Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan guru mata 

pelajaran yang bersangkutan, menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran 

ekonomi di kelas X SMA N 2 kendal masih kurang menarik perhatian siswa. 

Guru menggunakan model pembelajaran konvensional  dan masih berpusat 

pada penjelasan materi di buku LKS. Hal itu mengakibatkan suasana kelas 

kurang interaktif antara guru dengan siswa. Masih banyak siswa yang enggan 

untuk bertanya, menjawab, maupun menanggapi pertanyaan dari guru. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 1.1 

Data Awal Aktivitas Siswa Kelas X3 Selama Pembelajaran 

Aktifitas Siswa Frekuensi Persentase 

Menanggapi Pertanyaan dari Guru 7 20,59% 

Bertanya Kepada Guru 4 11,76% 

Diskusi Kerjasama dalam Kelompok 9 26,47% 

Sumber : Data diolah, Tahun 2015. 

 

   Saat guru memberikan sebuah pertanyaan di sela-sela pengajarannya, 

tidak lebih dari 7 siswa dari 32 siswa yang berani menanggapi pertanyaan 

dari guru atau sekitar 20,59%. Saat proses pembelajaran berlangsung tidak 

lebih dari 4 siswa atau sekitar 11,76% yang berani bertanya kepada guru. Dan 

9 siswa atau sekitar 26,47% yang aktif terlibat diskusi kerjasama kelompok. 

Sisanya hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan 

mencatatnya.Seharusnya siswa harus diarahkan untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Diharapkan dengan model tersebut, dapat meningkatkan 
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kemampuan bertanya siswa agar proses pembelajaran menjadi aktif dan 

inovatif. 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan suatu 

penelitianuntuk meningkatkan kemampuan bertanya siswa dengan model 

pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil 

judul penelitian “Meningkatkan Kemampuan Bertanya Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Pokok Bahasan Inti Masalah Ekonomi 

SMA N 2 Kendal (studi pada kelas X3 tahun 2015/2016)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

pada pokok bahasan inti masalah ekonomi dapat meningkatkan kemampuan 

bertanya siswa kelas X3 SMA N 2 Kendal ? 

1.3. Tujuan  

   Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertanya siswa 

kelas X3 SMA N 2 Kendal melalui model pembelajaran berbasis masalah 

pada pokok bahasan inti masalah ekonomi. 

1.4. Manfaat 

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Diharapkan siswa lebih tertarik dan aktif untuk belajar ekonomi dan 

tidak mengalami kejenuhan dalam belajar. 
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b. Meningkatkan berpikir kritis siswa dan keterampilan siswa dalam 

mengajukan dan menanggapi pertanyaan, terutama dalam 

pembelajaran ekonomi. 

c. Melatih siswa untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan kesimpulan yang arif 

dan bijak. 

2. Bagi Guru  

Sebagai bahan pertimbangan guru untuk melakukan model pembelajaran 

serta sumber belajar yang tepat agar dapat meni ngkatkan kualitas 

pembelajaran ekonomi. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai calon pendidik peneliti diharapkan dapat memperluas wawasan 

tentang model, media, serta sumber belajar yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran di kelas agar saling berinteraktif yang berkualitas 

antara guru dengan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


