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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti 

peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan 

kompetensi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan lain sebagainya. 

Peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah mengawasi dan 

menjalankan upaya yang telah dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 

yaitu: 

‘’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 bertangggung jawab.’’ 

Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan sebaik-baiknya, salah 

satunya caranya ialah mengubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah rancangan baru kurikulum 

pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya kurikulum 2013 yang 

menuntut pada proses pembelajaran. Menurut Abidin (2014:20) sasaran 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 mencakup pengembangan ranah sikap, 
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Keterampilan, dan pengetahuan yang dielaborasikan untuk setiap satuan 

pendidikan. Oleh karena itu dalam pembelajaran yang mengimplementasikan 

kurikulum 2013, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Salah satu prinsip 

pembelajaran ialah berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Melalui 

proses pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat menemukan pengetahuannya 

sendiri dari konsep-konsep pembelajaran ekonomi yang dipelajarinya sehingga 

kelak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan sangat berkaitan dengan proses pembelajaran dikelas, dimana 

untuk mencapai tujuan pendidikan, secara nasional sekolah diwajibkan meyediakan 

beberapa mata pelajaran yang salah satunya wajib ditempuh oleh siswa SMA yaitu 

mata pelajaran ekonomi. 

       Ekonomi merupakan mata pelajaran bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Pada kurikulum 2013 mata pelajaran ekonomi 

menjadi salah satu struktur mata pelajaran SMA/MA yang masuk dalam kelompok 

mata pelajaran peminatan ilmu sosial. Penerapan kurikulum 2013 telah membuat 

banyak perubahan yang signifikan pada pembelajaran Ekonomi di sekolah. Guru 

dituntut untuk melakukan revolusi pembelajaran sehingga kompetensi pembelajaran 

dapat tercapai. 

       Berdasarkan informasi dan pengamatan yang diperoleh oleh peneliti selama 

melaksanakan PLP, guru mata pelajaran ekonomi didalam melakukan kegiatan proses 

pembelajaran masih menggunakan metode konvensional atau ceramah, metode ini 

membuat siswa kurang berpartisipasi secara aktif dan siswa merasa bosan dalam 
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belajar dan siswa sibuk dengan teman sebangkunya. Siswa yang aktif dalam 

pembelajaran hanya beberapa orang dan hanya siswa itu – itu saja. Selanjutnya siswa 

juga belum mampu mengembangkan daya nalarnya untuk memecahkan suatu 

masalah dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Guru hanya menyampaikan aspek 

pengetahuan dan pemahaman saja dan belum sampai pada tahap analisis masalah. 

Faktor tersebut membuat hasil belajar siswa di sebagian kelas rendah yaitu pada kelas 

X IPS 3 dan Kelas X IPS 5 sehingga nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran 

ekonomi juga masih rendah. Berikut rata-rata ulangan harian siswa kelas X IPS SMA 

Negeri 4 Kota jambi: 

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Kelas X IPS SMA Negeri 4 Kota Jambi 

Kelas KKM Nilai Rata-Rata 

X IPS 1 75 78 

X IPS 2 75 76 

X IPS 3 75 73 

X IPS 4 75 76 

X IPS 5 75 75 

        Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X    

    Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut seorang guru dituntut harus 

mampu memvariasikan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang cocok 

untuk pembelajaran yaitu model pembelajaran problem solving.   

  Model pembelajaran problem solving adalah suatu model pembelajaran yang 

melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang 

diikuti dengan penguatan keterampilan . Dalam hal ini masalah diartiakn sebagai 
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suatu persoalan yang tidak rutin dan belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru 

problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian masalah 

(Shoimin, 2014:135).  Model pembelajaran problem solving memiliki karakteristik 

sebagai moedel pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Model ini memiliki 5 fase 

yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosis masalah, merumuskan alternative, dan 

melakukan evaluasi. 

     Model pembelajaran problem solving telah diteliti juga oleh Wendi Lukman, yaitu 

mahasiswa Universitas Pasundan program studi pendidikan ekonomi pada tahun 2015 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran problem 

solving terhadap hasil belajar ekonomi       

Diharapkan dengan penerapam model pembelajaran Problem Solving ini di dalam 

kegiatan pembelajaran semua siswa mempuyai kesempatan untuk mengeluarkan ide 

tau gagasan sehingga diharapkan berpikir kreatif siswa tumbuh dan mampu 

memecahkan masalah – masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian   

dengan judul ‘’Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving 

Terhadap Hasil Bealajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS 

SMA Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2020’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran Problem Solving terhadap hasil belajar  siswa 

pada mata pelajaran ekonomi  kelas X IPS SMAN 4 Kota Jambi Tahun 2020? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan  dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran Problem Solving terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 4 Kota Jambi tahun 2020. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan 

untuk mengetahui pentingnya pengaruh penerapan model pembelajaran 

Problem Solving terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan referensi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru. Serta sekolah dapat mendukung guru untuk 

menciptakan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang 

diperoleh selama kuliah di Universitas Jambi. 

1.5 Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran adalah adalah suatu keterampilan yang meliputi 

kemampuan untuk mencari informasi, menganalisis situais, mengidentifikasi 

masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternative sehingga dapat 

mengambil suatu tindakan keputusan untuk mencapai sasaran. 
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2. Hasil belajar adalah hasiil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan 

secara keseluruhan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pembelajaran 

yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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