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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan diberlakuan kurikulum 2013 yang menuntut pada proses 

pembelajaran. Menurut Abidin (2014: 20) sasaran pembelajaran dalam kurikulum 

2013 mencakup pengembangan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

dielaborasikan untuk setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum 2013, guru bukan satu-

satunya sumber belajar. Dengan demikian pemberlakuan kurikulum 2013 sangat 

erat hubungannya dengan proses pembelajaran saintifik.  

Proses pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang menuntut 

siswa berpikir secara sistematis dan kritis dalam upaya pemecahanmasalah 

pembelajaran  ini akan melibatkan siswa dalam kegiatan memecahkan masalah 

yang kompleks melalui kegiatan curah gagasan, berfikir kreatif, melakukan 

aktivitas penelitian, dan membangun konseptualisasi pengetahuan (Abidin, 2014: 

125).  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat melaksanakan ppl di 

SMAN 1 Muaro Jambi, masalah-masalah yang ditemukan peneliti lebih mengacu 

pada kurangnya tanggung jawab, kurangnya inisiatif dalam diri siswa untuk 

belajar sehingga siswa dikatakan masih kurang mandiri dalam belajar masih 

banyaknya siswa yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan soal dan 

tugas-tugas. Masalah ini terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya 

pembelajaran yang seharusnya berpusat pada siswa masih berpatokan pada guru 

sebagai pengarah dan menjelaskan setiap tahapan prosesnya, tetapi pada 
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prosesnya siswa masih kurang teliti, kurang tanggung jawab dan kurang mandiri 

dalam proses pelaksanaan.  

 Berdasarkan latar  belakang  penelititertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Studi Komparasi Model Pembelajaran Inquiri dan Model 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Terhadap Kemandirian 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran  Ekonomi Kelas XI IPS SMAN 1 Muaro 

Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis dapat 

merumuskan suatu pemasalahan yang akan ditindak lanjuti dalam penelitian ini 

yaitu “Apakah ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan model 

pembelajaran Inquiri dan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 

SMAN 1 Muaro Jambi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini 

adalah:Untuk mengetahui: “Untuk mengetahui perbedaan pembelajaran antara 

model pembelajaran inquiri dan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) terhadap kemandirian belajar siswa terhadap pembelajaran ekonomi kelas 

XI IPS SMAN 1 Muaro Jambi” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa point yaitu sbb: 
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1. Bagi Guru 

a. Memberikan informasi dan gambaran mengenai kemandirian siswa melalui 

keterlaksanaan dari model pembelajaran tersebut. 

b. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan mengenai model 

pembelajaran inquiry dan model pemeblajaran team games tournament (TGT). 

2. Bagi siswa yaitu penelitian ini dapat melatih dan mengembangkan sikap 

kemandirian siswa serta mendekatkan mata pelajaran ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi sekolah yakni sebagai informasi dan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu sekolah dan mutu pendidikan. 

 

PENUTUP 

2.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa model 

pembelajaran inquiri lebih efektif atau lebih baik untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS materi 

Pendapatan Nasional. Hal ini secara rinci dapat ditulis sebagai berikut Hasil uji 

hipotesis diperoleh thitung = 2,629 sedangkan nilai ttabel = 1,670. Hal ini 

menunjukkan bahwa thitung >ttabel atau (2,629 lebih besar daripada 1,670) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, dan Ho ditolak. Dengan kata lain terdapat 

perbedaan terhadap hasil observasi awal antara siswa kelas eksperimen dengan 

siswa kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemandirian 

belajar siswa yang mengunakan model pembelajaran inquiri lebih tinggi dari pada 

peningkatan kemandirian belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 
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kooperatif Tipe TGT. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar kelas 

eksperimen lebih efektif dibanding kelas kontrol dengan indikasi rata-rata lebih 

tinggi. 

2.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat menambah semangat siswa dalam belajar dan 

mengurangi rasa bosan didalam kelas saat mengikuti proses belajar mengajar, 

karena guru tidak menggunakan model pembelajaran yang biasa seperti model 

konvensional dan ceramah saja.   

2. Kepada guru, terutama guru pelajaran ekonomi ada baiknya dalam 

melaksanakan pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran 

bervariasi agar dapat meningkatkan karakter pilar tanggung jawab siswa 

sehingga siswa tidak hanya baik dari segi kognitif tetapi juga baik dari segi 

afektifnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah 

model pembelajaran inquiri. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat melakukan penelitian pada materi 

yang lain agar dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.  

 

 


