I. PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab pendahuluan ini akan difokuskan pada beberapa sub bab
yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah dan masalah penelitian,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan. Untuk
lebih jelasnya pembahasan tiap sub bab tersebut akan diawali dengan pembahasan
latar belakang masalah.

1.1 Latar Belakang Masalah
Era transformasi pendidikan abad ke-21 merupakan arus perubahan dimana guru
dan peserta didik akan sama-sama memainkan peranan penting dalam kegiatan
pembelajaran. Peranan guru sebagai transfer of knowledge atau guru merupakan
satu-satunya sumber belajar yang bisa melakukan apa saja, melainkan guru
sebagai mediator dan fasilitator aktif untuk mengembangkan potensi aktif peserta
didik yang ada pada dirinya. Pengetahuan, kemahiran dan pengalaman guru di
integrasikan dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan
profesional agar lebih bervariatif, bermakna dan menyenangkan.

Pembelajaran ekonomi dengan media internet mengkondisikan agar peserta didik
belajar secara aktif, dimanapun mereka berada. Yang selama ini guru dalam
proses belajar mengajar menyampaikan materi tanpa melibatkan peserta didik,
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sehingga menyebabkan peserta didik jenuh dan bosan untuk mengikuti pelajaran.
Metode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi, dan ini yang
menyebabkan peserta didik enggan untuk belajar. Walaupun sebelumnya peserta
didik di tingkat lanjutan pertama telah mendapatkan pelajaran ekonomi, tetapi
sebagian besar peserta didik tidak ingat lagi.

Sejalan dengan itu, guru mengharapkan peserta didiknya mendapatkan hasil yang
optimal. Hasil tersebut dapat di raih apabila peserta didik mempunyai minat dan
motivasi tinggi dalam belajar yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta
didik. Menurut Mc.Donald (Hamalik, 2001:158): motivation is an energy change
within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal
reaction. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik tersebut
dalam keadaan baik maka minat peserta didik untuk belajar akan direspon dengan
baik juga, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasinya.

Hasil pengamatan yang dilakukan pada ulangan harian semester ganjil pada
materi kebutuhan dan kelangkaan hasil ulangan belum menunjukkan hasil yang
maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini
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Tabel 1.1. Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA
Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2011/2012
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelas Interval
78 – 81
74 – 77
70 – 73
66 – 69
62 – 65
58 – 61
54 – 57
50 – 53
46 – 49
Jumlah

Sumber :

Banyaknya (fi)
6
21
13
14
24
20
7
6
17
128

Persen
4,6
16,4
10,2
10,9
18,7
15,6
5,4
4,9
13,3
100

Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA Negeri 4
Metro Semester ganjil 2011/2012

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh peserta
didik kelas X secara umum masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimal baru mencapai 31,2%
atau 40 orang peserta didik. Sedangkan 68,8% atau sebanyak 88 orang peserta
didik belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas X yaitu 73.
Djamarah dan Aswan Zain (2010:107), berpendapat apabila bahan pelajaran yang
diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh peserta didik maka dapat dikatakan
tingkat keberhasilan prestasi peserta didik masih rendah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik tidak
maksimal yang mengakibatkan hasil belajar yang rendah, antara lain : (1) media
belajar yang digunakan tidak optimal dan konvensional, (2) metode mengajar
yang kurang bervariasi, (3) guru dalam menyampaikan materi pelajaran kurang
bisa dipahami peserta didik, (4) minat peserta didik dalam belajar belum
maksimal. Hal tersebut diatas yang menyebabkan prestasi belajar peserta didik
kelas X SMA Negeri 4 Metro menjadi rendah.
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Berdasarkan kondisi anak didik tersebut di atas, merupakan tantangan bagi guru
untuk memperbaiki pembelajaran ekonomi yang dapat meningkatkan minat
belajar anak didik dan meningkatkan prestasi belajar anak didik. Cara yang
digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik adalah dengan
menggunakan pembelajaran ekonomi dengan media internet.

Pembelajaran ekonomi dengan media internet adalah untuk mempermudah peserta
didik untuk mendapatkan informasi yang disesuaikan dengan materi yang akan
dipelajari. Dengan menggunakan internet peserta didik mendapatkan informasi
yang mudah untuk mengakses berbagai informasi yang secara langsung dapat
meningkatkan pengetahuan peserta didik bagi keberhasilan dalam belajar. Karena
internet merupakan sumber data utama dan pengetahuan (Rusman, dkk,
2011:281).

Menggunakan media internet dan dikombinasikan dengan metode mengajar yang
bisa membawa peserta didik dalam belajar menjadi suasana yang menyenangkan
peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta
didik. Di SMA Negeri 4 Metro pembelajaran Ekonomi diampu oleh 2 orang guru,
satu orang mengajar ekonomi teori dan satu guru mengampu pelajaran Akuntansi.
Mata pelajaran Ekonomi merupakan mata pelajaran yang dipelajari dari tingkat
lanjutan pertama dimana pelajaran Ekonomi bagian dari IPS Terpadu, sedangkan
di tingkat SMA/MA dipelajari di kelas X dan dilanjutkan pada jurusan IPS.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah-masalah yang muncul dapat
diidentifikasi sebagai berikut.
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1. Media belajar yang digunakan tidak optimal dan konvensional.
2. Metode mengajar yang kurang bervariasi.
3. Guru dalam menyampaikan materi pelajaran kurang bisa dipahami peserta
didik.
4. Minat peserta didik dalam belajar belum maksimal.
5. Hasil prestasi belajar peserta didik rendah.

1.3 Rumusan Masalah
Melihat perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, di mana guru dapat
memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Pembelajaran Ekonomi dengan
menggunakan media internet untuk meningkatkan proses pembelajaran agar
peserta didik termotivasi untuk belajar yang pada akhirnya prestasi belajar peserta
didik berhasil. Sesuai dengan yang diamanatkan pada kurikulum guru diberi
wewenang penuh dalam mengelola proses belajar mengajar, menggunakan
metode yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya.
Penelitian pengembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Bagaimanakah kondisi aktual pembelajaran ekonomi saat ini yang berkaitan
dengan perencanaan pembelajaran, kinerja guru, aktivitas peserta didik,
pengembangan sumber belajar, evaluasi pembelajaran?
2. Bagaimanakah desain

pembelajaran Ekonomi dengan pemanfaatan media

internet yang akan dikembangkan di Kelas X SMA Negeri 4 Metro?
3. Bagaimanakah

efektivitas

penggunaan

media

internet

untuk

sumber

pembelajaran Ekonomi Kelas X semester I?
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1.4 Tujuan Penelitian
Pengembangan bahan ajar berupa media internet dilakukan dengan tujuan sebagai
berikut.
1. Mengetahui/mendeskripsikan kondisi aktual pembelajaran ekonomi saat ini
yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, kinerja guru, aktivitas
peserta didik, pengembangan sumber belajar, evaluasi pembelajaran.
2. Menghasilkan desain

pembelajaran Ekonomi dengan pemanfaatan media

internet di Kelas X SMA Negeri 4 Metro.
3. Mengetahui efektivitas penggunaan media internet dalam pembelajaran
Ekonomi kelas X semester I.

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi.
1. Guru, dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan guru memiliki
kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya, serta lebih bisa
memahami dan menghayati permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
proses pembelajaran.
2. Peserta didik, sebagai sumber belajar mandiri yang memberi motivasi peserta
didik untuk belajar dan situasi belajar yang menyenangkan. .
3. Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang
berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan pengembangan kurikulum.
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1.6 Definisi Istilah
Ada beberapa istilah yang dianggap erat hubungannya dalam pengembangan ini
sebagai berikut.
1. Pengembangan Media Pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki
kemampuan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan ide, pesan
seseorang dalam proses belajar mengajar sehingga terjadi peningkatan
pengetahuan umum dan pengetahuan khusus.
2. Software Pembelajaran adalah perangkat lunak khusus untuk pembelajaran
yang dikenal sebagai program yaitu berupa instruksi yang

digunakan untuk

mengendalikan komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang
dikehendaki pembuat media pembelajaran.
3. Media internet adalah merupakan sebuah jaringan global yang terdiri dari
jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.

1.7 Ruang lingkup
Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada 2 hal yang berupa ruang lingkup
pengembangan bahan ajar dan ruang lingkup ilmu untuk mengetahui kedudukan
keilmuan dalam cakupan pendidikan IPS, adapun rincian lengkapnya sebagai
berikut.

1.7.1 Pengembangan Bahan Ajar
Fokus ruang lingkup pengembangan bahan ajar dibedakan menjadi dua hal
sebagai berikut.
1. Pengembangan bahan ajar dengan media internet.
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2. Prestasi belajar ekonomi peserta didik.

1.7.2 Ilmu
Ruang lingkup ilmu/kajian pengembangan bahan ajar dengan media internet
adalah pendidikan IPS. Menurut Pargito (2010:44-49) dalam pendidkan IPS,
terdapat 5 tradisi. Kelima tradisi perspektif tersebut saling melengkapi dan
terpadu. Adapun lima perspektif pada tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial
adalah sebagai berikut.
1. Ilmu pengetahuan sosial sebagai transmisi kewarganegaraan
2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial
3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan reflektif
4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai kritik kehidupan sosial
5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan pribadi seseorang

Pengembangan pembelajaran ekonomi dengan media internet sebagai sumber
belajar dapat masuk dalam 2 tradisi dari 5 tradisi pada kawasan IPS. Pertama ,
penggunaan sumber belajar dengan internet agar peserta didik dapat memahami
konsep-konsep pembelajaran ekonomi termasuk dalam kawasan IPS sebagai
pendidikan reflektif. Kedua, konsep-konsep ekonomi yang terdapat di internet
untuk memberikan pembelajaran ekonomi pada peserta didik, sehingga termasuk
dalam kawasan Pendidikan IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.
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Dalam kurikulum National Council for Social Studies (NCSS), bahwa lingkup
kurikulum IPS dapat dilakukan dalam membahas pokok-pokok bahasan menjadi
sepuluh tema pokok, yaitu (1) culture; (2) time, continuity, and change; (3)
people, places and environment; (4) individual, development and identity; (5)
individual, groups, and institution, (6) Power, outhority and governance; (7)
Production,distribution and comsumption; (8) science, technology ang society; (9)
global connections; (10) Civic ideal and practise.

Ruang lingkup ilmu dalam pemgembangan media pembelajaran ekonomi dengan
internet, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas untuk kelas X (sepuluh)
semester I. Isi pendidikan ekonomi berkaitan dengan upaya bagaimana manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi kesejahteraan dirinya dan lingkungan
sosialnya, termasuk dalam tema IPS yang ke 7 yaitu produksi, distribusi dan
konsumsi, dan tema yang ke 4, yaitu perkembangan individu dan identitas.

Menurut Banks (1985: 3) dalam Darsono (2008: 19) memberikan definisi social
studies sebagai berikut: The social studies is that part of the elementary and high
school curriculum which has primary responsibility for helping students to
develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to participate in the
civic life of their local communities, the nation, and the world. Menurut Banks,
studi sosial merupakan bagian kurikulum sekolah dasar dan menengah yang
mempunyai tanggungjawab pokok membantu para peserta didik untuk
mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang diperlukan untuk
berperan serta dalam hidup bernegara di lingkungan masyarakat lokal, bangsa dan
dunia.
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