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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang Masalah 

 Perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi memerlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar mampu bersaing dengan bangsa lain. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan setiap bangsa 

dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Peningkatan mutu pendidikan 

menjadi salah satu faktor yang sangat penting kaitannya dengan upaya 

meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu sistem yang di 

dalamnya terdapat beberapa komponen yang menjadi satu kesatuan fungsional 

yang saling berinteraksi,dan berguna untuk mencapai tujuan. Komponen itu 

adalah tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, lingkungan pendidikan dan alat 

pendidikan. Kelima komponen pendidikan tersebut akan terimplementasikan 

dalam proses pembelajaran, yaitu aktivitas belajar mengajar. 

 Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan 

hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warganegara/ masyarakat, dengan 

memilih isi (materi), strategi kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai. 

 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan sebagai berikut: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 
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yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

 Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi 

atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Kalau belajar dikatakan milik siswa, maka 

mengajar sebagai kegiatan guru. Guru adalah salah satu unsur yang berperan 

penting dalam proses pembelajaran siswa. Guru juga memiliki tanggung jawab 

untuk mengembangkan tugas dan mengatasi segala permasalahan yang muncul. 

Selain itu guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

khususnya dalam pengelolaan kelas. 

 Menurut  Hagne  (dalam Suprijono, 2015: 2) Belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Jadi Gurulah 

yang menciptakannya guna membelajarkan  siswa. Guru yang mengajar dan siswa 

yang belajar. Jika melihat kewajiban yang harus dipenuhi menjadi seorang guru 

tersebut, seharusnya proses pembelajaran saat ini bisa berjalan lancar, dan tujuan 

dari pembelajaran dapat tercapai. Namun kenyataannya, proses  pembelajaran 

yang  berlangsung di sekolah hingga saat ini masih terasa membosankan bagi 

siswa, akibat dari cara mengajar yang diterapkan masih bersifat monoton. Sering 

terjadi dalam proses belajar mengajar, antara guru dengan siswa tidak saling 

berkomunikasi dengan baik. Guru asyik menyampaikan materi di depan kelas, 

sementara itu siswa asyik dengan aktivitasnya sendiri, seperti: melamun, 

mengobrol, bermain, dan lain-lain. 
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 Aspek  pedagogik (cara mengajar) dalam proses pembelajaran yang seperti 

ini tergolong bersifat konvensional dan sering dijumpai pada mata pelajaran 

Ekonom  Proses pembelajaran  yang masih bersifat konvensional seperti saat ini 

seharusnya diiringi dengan guru yang menyadari bahwa mata pelajaran Ekonomi 

sangatlah penting bagi siswa, Karena banyak hal di lingkungan masyarakat sekitar 

yang berhubungan dengan masalah Ekonomi. Kesulitan-kesulitan yang di alami 

siswa dalam memahami materi pelajaran Ekonomi merupakan tanggung jawab 

dari seorang guru. Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah 

bagaimana bahan pelajaran Ekonomi  yang disampaikan guru dapat dikuasai 

siswa secara tuntas, dan tujuan utama dari pembelajaran Ekonomi dapat tercapai. 

 Tujuan utama mata pelajaran Ekonomi  adalah untuk mengembangkan 

potensi siswa agar peka terhadap masalah ekonomi dan sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik 

yang menimpa siswa sendiri maupun menimpa masyarakat secara umum. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan di atas tentu diperlukan upaya-upaya cara 

mengajar yang dapat merubah proses pembelajaran yang berpusat pada guru 

menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 23-11-2017 dengan 

wawancarai guru bidang studi ekonomi, khususnya siswa kelas X IPS 2 di SMA 

Negeri 7 Kota Jambi. Ditemukan bahwa: (1) Siswa kelas X IPS 2 masih di 

temukan hampir 85% dalam memahami pelajaran sangat kurang. Hal ini ditandai 

dengan siswa suka ramai dan bermain sendiri ketika kegiatan pembelajaran 

sedang berlangsung. (2) Model atau metode pembelajaran yang diterapkan guru 
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hanya ceramah, tanya jawab dan penugasan saja. Penggunaan media seperti 

powerpoint hanya menampilkan slide yang tidak di sertai dengan gambar dan 

sebagainya (3) Rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran 

Ekonomi. Siswa cenderung mempunyai anggapan bahwa mata pelajaran Ekonomi  

merupakan mata pelajaran  yang membingungkan seperti pada materi kurva 

permintaan, penawaran, keseimbangan pasar dan lain sebagainya. Meskipun 

sekilas kelihatan termasuk mata pelajaran yang mudah.  

 Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pada proses belajar selanjutnya, 

karena penguasaan konsep awal atau dasar yang kurang maksimal. Diketahui 

bahwa pelaksanaan pembelajaran Ekonomi belum mencapai tingkat keberhasilan 

yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa dilihat dari nilai 

ulangan Mid siswa kelas X IPS di SMA Negeri 7 kota jambi dibawah kriteria 

ketuntasan, hal ini dapat dilihat dari  tabel berikut: 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Mid Siswakelas X IPS SMANegeri 7 kotajambi 

Kelas NilaiTerendah NilaiTertinggi Nilai Rata-

rata 

KKM 

X IPS 1 60 90 66 65 

X IPS 2 60 85 64 65 

X IPS 3 60 85 61 65 

Sumber: Guru Ekonomikelas X SMA Negeri 7 kotajambi 

 Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses belajar 

mengajar, guru harus memiliki sensitifitas yang tinggi untuk menghadirkan model 

pembelajaran baru yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan baik. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dalam 

proses belajar mengajar dapat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar, 

karena besar kecilnya perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan 



5 
 

  

oleh guru dipengaruhi oleh cara penyajiannya. Oleh sebab itu model pembelajaran 

yang tepat untuk mengatasi permasalahan siswa diatas adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran Discovery Learning( model penemuan ). 

 Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak didik adalah 

model pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan suatu 

metode mengajar yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan dan arahan dari 

guru yang bersangkutan, sehingga siswa akan menemukan sesuatu yang baru yang 

belum diketahuinya. Dalam pelaksanaan metode discovery (penemuan) siswa 

dapat menemukan sendiri sesuatu hal yang berkaitan dengan materi ajar. Dalam 

konteks ini peran guru adalah sebagai fasilitator, narasumber dan konselor bagi 

siswa. Guru menyajikan beberapa pengetahuan melalui power point dan vidio 

yang berkaitan dengan materi yang di ajarkan dan kemudian mendorong 

kelompok siswa untuk menyusun pengetahuan sendiri. 

 Ada beberapa temuan yang didapatkan peneliti bahwa salah satu fakator 

rendahnya hasil belajar siswa kelas X IPS  di SMA Negeri 7 Kota Jambi ini 

adalah rendahnya nilai rata-rata siswa dari nilai 61 yang di nilai dibawah KKM 

dan juga  kurangnya hasil belajar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar pada matapelajaran Ekonomi. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa 

proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Jambi masih 

menggunakan paradigma lama. Yaitu masih sering sekali menerapkan metode/ 

model pembelajaran konvensional atau ceramah, Tanya jawab dan penugasan. 

Proses pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada guru, sedangkan siswa 

pasif. Sehingga tidak menutup kemungkinan hasil belajar yang dicapai siswa 

terkesan rendah, Karena siswa kurang aktif dalam menerima pelajaran. 
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 Menurut Abdurrahman (dalam Jihad,2013: 14) Hasil belajar adalah 

kemampuan yang  diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.  Hasil belajar 

merupakan salah satu metode untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran 

yang dilakukan guru berdasarkan ketuntasan belajar siswa. Hasil belajar 

merupakan segala kemampuan yang dapat dicapai siswa melalui proses belajar 

yang berupa pemahaman dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Hasil belajar tersebut 

tertuang dalam sikap dan cara berpikir kritis dan kreatif melalui pengamatan guru 

selama proses pembelajaran dan angka hasil mengerjakan tugas.  

 Kegiatan akhir dalam pembelajaran adalah proses evaluasi yang bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menemukan konsep dan 

hasil belajar. Adapun yang dimaksud dengan menemukan konsep menurut Dahar, 

penemuan konsep sebagai kemampuan siswa dalam menemukan dan memahami 

makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Sedangkan definisi penemuan konsep yang lebih komprehensif 

dikemukakan oleh Bloom dalam Rustaman (2005: 20), yaitu Penemuan konsep 

adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu 

mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih 

dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. 

Seseorang dapat dikatakan menemukan konsep jika orang tersebut benar-benar 

memahami konsep yang dipelajarinya sehingga mampu menjelaskan dengan 

menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, 

tetapi tidak mengubah makna yang ada di dalamnya. 
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 Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan dalam penelitian ini,, maka 

peneliti tertarik mengankat dengan judul “PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN DISCOVERY LERANING PADA MATAPELAJARAN 

EKONOMI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X IPS SMA 

NEGERI 7 KOTA JAMBI” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah di atas maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Hasil Belajar Siswa Pada Model Pembelajaran Discovery 

Leraning Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 7 

Kota Jambi Tahun Ajaran 2018/ 2019 

2. Apakah TerdapatPengaruhModel Pembelajaran Discovery Leraning Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X IPS SMA 

Negeri 7 Kota Jambi Tahun Ajaran 2018/ 2019 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Dengan luasnya masalah yang timbul dalam proses pembelajaran di 

SekolahMenengah Atas, maka dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan 

masalahagar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran.Adapun pembatasan 

masalahnyaadalah pada materi lembaga jasa keuangan yaitu pada indikataor 

sebagai berikut, pengertian bank, lembaga keuangan bukan bank, bank sentral dan 

oreantasi jasa keuangan( ojk), fungsi, jenis, prinsif kegiatan usaha dan produk 

lembaga keuangan bukan bank, tujuan dan tugas bank. Dan  juga pada hasil 
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belajar siswa pada nilai siswa kelas X IPS 1 dan IPS 2di SMA N 7 Kota Jambi. 

 

1.4. Tujuan  Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalahs ebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Hasil Belajar Siswa Pada Model Pembelajaran 

Discovery Leraning Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X IPS 

SMA Negeri 7 Kota Jambi Tahun Ajaran 2018/ 2019 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Leraning 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X IPS 

SMA Negeri 7 Kota Jambi Tahun Ajaran 2018/ 2019 

 

1.5. ManfaatPenelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini dapat bermanfaat secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis  

 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

untuk memperkaya khazanah ilmiah terutama tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Discovery Leraning terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ekonomi siswa kelas  X  IPS di SMA Negeri 7 kota jambi. 

2. Manfaat praktis 

 Secara praktis temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi 

masukan dan informasi bagi guru, sekolah dan pihak yang terkait dalam proses 

pembelajaran. 
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3. Manfaat bagi peneliti 

1) Memperluas wawasan dan mengetahui efektivitas model pembelajaran 

discovery learning. 

2) Penelitiandiharapkandapatmenambahilmupengetahuandanpengalaman. 

3) Memberikan masukan kepada guru atau calon guru agar memanfaatkan 

model pembelajaran, khususnya pembelajaran dengan model discovery 

leraninguntuk meningkatkan proses belajar  mengajar dan hasil belajar 

siswa. 

4) Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang 

melakukan penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

 

1.6. Defenisi Operasional 

1. Model pembelajaran Discovery Learning 

Model discovery adalah suatu metode mengajar yang dilakukan oleh siswa 

dengan bimbingan dana rahan dari guru yang bersangkutan, sehingga siswa akan 

menemukan sesuatu yang baru yang belum diketahuinya. Dalam pelaksanaan 

metode discovery (penemuan) siswa dapat menemukans endiri sesuatu hal yang 

berkaitan dengan materi ajar. Dalam konteks ini peran guru adalahs ebagai 

fasilitator, narasumber dan konselor bagi siswa. Guru menyajikan beberapa 

pengetahuan dan kemudian mendorong kelompok siswa untuk menyusun 

pengetahuan sendiri. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran discovery learning merupakan suatu model yang dapat 

menemukan suatu konsep dan dapat diberi petunjuk oleh guru dalam berbagai 
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cara, termasuk mengajarkan keterampilan menyelidiki dan memecahkan masalah 

dengan menemukan sendiri informasi sebagai alat bagi siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

2. HasilBelajar 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkah perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afekif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Hasil juga bisa diartikan bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

 


