
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam suatu Negara 

adalah pendidikan. Perkembangan  dunia pendidikan dewasa ini semakin 

meningkat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam era globalisasi menuntut 

adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan meningkatkan 

mutu pendidikan yang merupakan sarana dalam mencerdaskan sumber daya 

manusia. 

 Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan dalam pencapaian 

kualitas terbaik sumberdaya manusia karena cukupdisadari bahwa kemajuan 

masyarakat dapat dilihat dari perkembangan pendidikan. Dalam pendidikan terjadi 

proses interaksi yang mendorong terjadinya belajar, dengan adanya belajar 

terjadilah perkembangan jasmani dan mental siswa. Proses belajar mengajar 

mencakup komponen pendekatan dan berbagai metode pengajaran yang kemudian 

dikembangkan dalam proses pembelajaran tersebut. 

 Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan banyak hal yang harus 

diperhatikan, proses belajar mengajar (PBM) merupakan unsur yang paling 

penting yang harus diperhatikan karena dengan pelaksanaan proses belajar 

mengajar yang baik tersebut tujuan pendidikan akan tercapai. 

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 



aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara dalamUU 

No. 20 Tahun 2003.  

Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dianggap membosankan. Dalam pelajaran ekonomi guru dituntut untuk mampu 

menciptakan kegiatan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga 

siswa lebih mudah untuk memahaminya. Slameto (2010:74) mengemukakan 

bahwa hasil belajar akan lebih baik jika siswa terlibat aktif dalam mempraktikkan 

pelajaran yang diberikan.  

Seiring dengan kemajuan zaman, proses belajar mengajar masih kurang 

efektif karena belum terdapat kerjasama yang baik antara guru dengan siswa. 

Guru  masih mengutamakan ketuntasan materi dan kurang mengoptimalkan 

aktivitas belajar siswa. Siswa hanya menerima informasi yang diberikan guru, 

sehingga pertisipasi aktif dalam pembelajaran kurang terlihat dan minat belajar 

siswa pun kurang. Hal yang mengakibatkan pembelajaran hanya berfokus pada 

kegiatan menghafal konsep, sehingga penguasaan konsepsiswa rendah khususnya 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kurang terlatihnya 

kemampuan memecahkan masalahakan membuat siswa merasa kesulitan untuk 

memahami pelajaran ekonomi khususnya pada materi “Alat Pembayaran”. 

Sehingga efektivitas pembelajaran siswa umumnya terbatas, hanya terjadi pada 

saat-saat akhi rmendekat iujian. Model/metode pembelajaran yang digunakan saat 

ini belum dapat mengasah kemampuan analisis siswa, kepekaan terhadap 



permasalahan, melatih pemecahan masalah serta kemampuan mengevaluasi 

permasalahan secara holistik. Model pembelajaran yang kurang efektif dan efisien 

menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka guru sebagai tenaga pengajar dan 

pendidik harus selalu meningkatka nkualitas profesionalismenya yaitu dengan 

cara memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik dengan melibatkan 

peserta didik secara efektif dalam proses pembelajaran.  

Hal ini juga terjadi di MAN 1 Stabat. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan penulis di MAN 1 Stabat menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar 

ekonomi berada dibawah ketuntasan ideal (Tabel 1.1). MAN 1 Stabat menerapkan 

KKM yaitu 75. Rendahnya ketuntasan hasil belajar dapat dilihat pada table 

rekapitulasi nilai ulangan harian siswa dibawah ini: 

  Tabel 1.1 

Rekapitulasi Nilai Ulangan Harian I, II, III Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas X IPS MAN 1 Stabat 

Kelas Jumlah 

Siswa 

KKM Ulangan 

Harian 

Rentang Nilai Presentasi 

Ketuntasan 65-74 75-84 85> 

X IPS 1 41 Siswa 75 I 21  8 12 48,7% 

75 II 20 7 14 51,2% 

75 III 23 8 10 43,9% 

Rata-rata 47,9% 

X IPS 2 45 Siswa 75 I 25 6 14 44,4% 

75 II 26 5 14 42,2% 

75 III 24 10 11 46,6% 

Rata-rata 44,4% 

X IPS 3 40 Siswa 75 I 22 8 10 45% 

75 II 23 9 8 42,5% 



75 III 21 9 10 47,5% 

Rata-rata 45% 

Sumber : Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS MAN 1 Stabat 

 

 Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar ekonomi 

diantaranya adalah metode atau model yang diterapkan masih belum mampu 

melibatkan siswa secara aktif atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru (teacher centered), dalam arti kata guru masih 

menggunakan metode konvensional,  siswa hanya menerima konsep ilmu tanpa 

memahaminya terlebih dahulu. Kondisi ini akan menyulitkan peningkatan 

kemampuan siswa pada mata pelajaran ekonomi. Jika kondisi ini tidak dapat 

terpecahkan maka akan muncul kekhawatiran akan turunnya kualitas manusia 

yang seharusnya siap dan mampu bersaing di dalam dunia kerja.  

 Penulis melihat bahwa di sekolah tersebut masih kurangnya penggunaan 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu 

rendahnya minat siswa untuk mengikuti pembelajaran sangat rendah karena guru 

masih menggunakan metode konvensional yang menyebabkan siswa jenuh dan 

berefek pada rendahnya hasil belajar siswa.  

Banyak cara yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut 

salah satunya adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

dan model pembelajaran yaitu dengan model pembelajaran Example Non Example 

dengan Pendekatan Scientific. Karena dengan model pembelajaranExample Non 

Example dengan Pendekatan Scientific mampu memberikan peluang kepada siswa 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran 

Example Non Example dengan Pendekatan Scientific ini perhatian siswa akan 



terpusat pada materi, karena siswa mengalami dan terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran.  

Maka dari itu penulis tertarik memilih menggunakan model Example Non 

example dengan pendekatan Scientific  karena dengan model pembelajaran 

Example Non Example dengan pendekatan Scientific  mampu membawa suasana 

belajar yang menyenangkan, siswa lebih aktif didalam proses pembelajaran 

karena model tersebut memaparkan contoh-contoh dari materi pelajaran yang 

membuat siswa terpusat pada contoh gambar yang di paparkan sehingga siswa 

lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Selain itu model Example Non Example 

dengan pendekatan Scientific mampu membuat siswa lebih aktif didalam 

pembelajaran dan tidak ada yang pasif.    

Menurut Istarani (2011:40) Model pembelajaran Example Non Example 

memiliki prosedur dimana siswa lebih kritis menganalisa, dan diberi 

kesempatan dalam mengemukakan pendapatnya, serta saling membantu 

satu sama lain. Dalam hal ini guru memanfaatkan sumber-sumber belajar 

untuk menyediakan kondisi yang membantu siswa mencapai tujuan. 

Dengan membantu siswa untuk menemukan kembali rasa ingin tahu 

mereka. Model pembelajaran Example Non Example adalah model 

pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Baik itu contoh-contoh 

yang didapat dari kasus atau transaksi dan gambar yang relevan. 

Diharapkan, dengan penggunaan contoh-contoh dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Sehingga hasil belajar yang diharapkan tercapai dengan 

baik. 

 

 Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2012)dalam 

penelitian yang dilakukan terdapat peningkatan hasil belajar. Proses pembelajaran 

yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Example Non Example 

dengan Pendekatan Scientific menuntut siswa untuk berperan aktif didalam proses 

pembelajaran dan tidak ada yang pasif sehingga akan meningkatkan hasil belajar 

dan sesuai dengan yang diharapkan.  



Menurut Hosnan (2014:45) Pendekatan Scientific merupakan kerangka 

ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. Proses 

pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karenanya 

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan scientific dalam 

pembelajaran. Pendekatan scientific adalah pembelajaran yang mendorong 

anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah seperti 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Pendekatan ini menuntut siswa yang aktif dalam 

melakukan keterampilan ilmiah (bukan gurunya). Scientific juga disebut 

sebagai pendekatan ilmiah. 

 

Sedangkan menurut Barringer (dalamYunus, 2014:125) 

Pembelajaran proses scientific merupakan pembelajaran yang menuntut 

siswa berfikir secara sistematis dan kritis dalam upaya memecahkan 

masalah yang penyelesaiannya tidak mudah dilihat.  

 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang diuraikan di 

atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Example Non Example Dengan Pendekatan Scientific 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IPS MAN 1 Stabat Tahun 

Pembelajaran 2015/2016”.  

1.2Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:  

1. Mengapa guru masih menggunakan metode konvensional? 

2. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas X IPS MAN 

1 Stabat? 



3. Apakah model pembelajaran Example Non Example dengan Pendekatan 

Scientific dapat menjadi alternative untuk meningkatkan hasil belajar 

ekonomi ? 

4. Apakah ada pengaruh Model Pembelajaran Example Non Example Dengan 

Pendekatan Scientific Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IPS 

MAN 1 Stabat Tahun Pembelajaran 2015/2016?”. 

5. Apakah hasil belajar ekonomi yang diajar dengan model pembelajaran 

Example Non Example dengan pendekatan Scientific lebih tinggi daripada 

hasil belajar ekonomi yang diajar dengan metode konvensional? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Karena mengingat luasnya masalah, keterbatasan dana, waktu, dan 

kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diteliti yaitu Model pembelajaran Example Non 

Example dengan Pendekatan Scientificdan metode konvensional. 

2. Hasil belajar yang diteliti adalah hasil belajar ekonomi siswa kelas X IPS 

MAN 1 Stabat Tahun Pembelajaran 2015/2016.  

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Apakah hasil belajar ekonomi yang diajar dengan model 

pembelajaran Example Non Example dengan Pendekatan Scientific lebih tinggi 

daripada hasil belajar ekonomi yang diajar dengan Metode Konvensional pada 

siswa kelas X IPS MAN 1 Stabat Tahun Pembelajaran 2015/2016”.  

 



1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar ekonomi yang diajar 

dengan model pembelajaran Example Non Example dengan Pendekatan Scientific 

lebih tinggi daripada hasil belajar ekonomi yang diajar dengan Metode 

Konvensional pada siswa kelas X IPS MAN 1 Stabat Tahun Pembelajaran 

2015/2016”. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai model 

pembelajaran Example Non Example dengan Pendekatan Scientifik, sebagai 

calon guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Sebagai bahan informasi bagi guru ekonomi di MAN 1 Stabat untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran Example Non Example dengan 

pendekatan Scientifik terhadap hasil belajar siswa.  

Sebagai referensi dan bahan informasi bagi mahasiswa UNIMED dan penulis lain 

yang akan mengadakan penelitian. 


