
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada beberapa subbab yang terdiri dari 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. 

Untuk lebih jelasnya pembahasan untuk tiap subbab diuraikan satu per satu di 

bawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran merupakan proses belajar dengan tujuan agar peserta didik dapat 

menguasai kompetensi tertentu, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Dengan demikian, proses pembelajaran sangat menentukan 

ketercapaian tujuan pendidikan dan unsur yang menentukan ketercapaian tujuan 

pendidikan adalah guru dan siswa. Keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

berkaitan dengan proses pribadi dalam menginternalisasikan pengetahuan, nilai, 

sikap, dan keterampilan yang ada. 

 

Namun, kenyataan di lapangan khususnya di SMA Negeri 1 Natar proses 

pembelajaran belum sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi karena lemahnya 

proses pembelajaran yang disebabkan kurang adanya dorongan dari guru untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Proses pembelajaran diarahkan pada 
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kemampuan untuk menghafal informasi. Siswa dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi secara 

kritis dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya siswa 

pintar secara teoritis, tetapi tidak mampu mengaplikasikan ilmunya. Seharusnya 

proses pembelajaran yang dilakukan guru dapat membantu peserta didik 

menguasai kemampuan tertentu dan perilakunya berubah ke arah yang lebih baik. 

 

Berkaitan dengan proses pembelajaran, salah satu mata pelajaran yang terdapat 

pada kurikulum SMA Negeri 1 Natar adalah ekonomi. Mata pelajaran ekonomi 

merupakan mata pelajaran pokok program IPS yang diberikan pada siswa kelas 

XI. Dengan mempelajari mata pelajaran ekonomi, diharapkan siswa dapat 

menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan membekali siswa 

tentang ilmu ekonomi sebagai persiapan mereka untuk belajar lebih lanjut. Oleh 

karena itu, guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi haruslah guru yang 

memang berkompeten di bidang ekonomi. 

 

Berdasarkan pengamatan awal di SMA Negeri 1 Natar, ternyata pembelajaran 

ekonomi masih dihadapkan pada permasalahan, berupa rendahnya kreatifitas 

belajar siswa, ketergantungan pada penjelasan guru dan kurangnya keberanian 

siswa dalam bertanya. 

 

Selain itu, guru juga belum mampu mengembangkan materi pembelajaran, masih 

sangat terikat oleh kurikulum dan buku paket. Hal ini terlihat pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, guru hanya menyampaikan materi dan konsep-konsep 

teori yang ada di dalam buku paket, sehingga tidak tepat dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa, karena siswa cenderung hanya menerima materi yang 
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disampaikan guru. Mestinya guru memilih dan menggunakan strategi yang 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, dan materi yang disampaikan guru 

kontekstual dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil ujian akhir mata 

pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar TP 2012-2013 semester 

ganjil sebagai berikut: 

  

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Hasil Ujian Akhir Semester Ganjil Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar TP 2012-

2013 

 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

1. 40 – 49 25 16,55 

2. 50 – 59 35 23,17 

3. 60 – 69 40 26,49 

4. 70 – 79 31 20,52 

5. 80 – 89 15 9,93 

6.   90 – 100 5 3,31 

Jumlah 151 100 

Sumber: Guru Ekonomi Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar 2012-2013 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa hasil belajar siswa secara umum masih 

rendah, karena dari 151 siswa yang menguasai materi mata pelajaran ekonomi 

atau yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) baru mencapai 

33,76% atau 51 orang siswa. Sedangkan 66,24% atau 100 orang siswa belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) mata pelajaran ekonomi Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 

Natar TP 2012/2013 sebesar 70. Penentuan KKM dihitung berdasarkan 

kompleksitas, daya dukung, dan intake (Depdiknas, 2008: 5), maka kriteria 

ketuntasan belajar siswa setelah dihitung berdasarkan ketiga faktor tersebut dan di 

rata-rata menghasilkan tingkat kriterianya sebesar 70 yang berarti siswa yang 
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memperoleh nilai di bawah 70 belum mencapai ketuntasan belajar dan harus 

mengikuti remedial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penguasaan 

pelajaran ekonomi siswa masih tergolong rendah, sebagaimana pendapat 

Djamarah dan Zain (2006: 128) apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang 

dari 65% dikuasai siswa, maka prestasi keberhasilan siswa pada mata pelajaran 

tersebut tergolong rendah. 

 

Rendahnya hasil belajar ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

metode yang digunakan guru monoton dan kurang bervariasi, yaitu masih 

menggunakan metode ceramah, sehingga siswa memiliki kecenderungan bersifat 

pasif, kurangnya motivasi siswa terhadap mata pelajaran ekonomi, proses 

pelaksanaan pembelajaran masih kurang maksimal dan kurang memadai, karena 

pelaksanaannya kurang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang telah dibuat. Berbagai faktor tersebut merupakan hal yang paling mendesak 

untuk dibenahi, yaitu dengan cara melakukan sebuah penelitian. 

 

Materi ekonomi sangat dekat dengan keseharian hidup manusia yang mestinya 

bisa dijadikan kekuatan dalam proses pembelajaran, artinya siswa seharusnya 

tidak merasa kesulitan dalam mempelajari ekonomi. Tetapi yang terjadi di 

lapangan, seringkali siswa merasa kesulitan dalam memahami materi ekonomi 

dan kurang berkesannya pembelajaran bagi peserta didik. Hal tersebut salah 

satunya disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang dipakai kurang 

menarik dan kurang adanya variasi dalam pembelajaran ekonomi. 

 

Berdasarkan pra-penelitian di SMA Negeri 1 Natar, metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru ekonomi belum membuat siswa aktif. SMA Negeri 1 Natar 
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memiliki 6 guru ekonomi dan baru 2 guru yang sudah menggunakan metode 

bervariasi, sedangkan 4 guru ekonomi masih menerapkan metode pembelajaran 

konvensional, seperti terlihat pada Tebel 1.2 berikut ini. 

 

Tabel 1.2 Penggunaan metode/pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

ekonomi di SMA Negeri 1 Natar Tahun 2012-2013 

 

No Metode/Pendekatan 
Jumlah 

Guru 
Persentase (%) 

1. Ceramah, Tanya jawab, Penugasan 4 66,67 

2. 
Diskusi, Problem Solving, Tutor 

Sebaya 
2 33,33 

Jumlah 6 100 

Sumber: Data pra-penelitian di SMA Negeri 1 Natar 

 

Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa 66,67% guru ekonomi 

masih menggunakan metode konvensional, di mana guru aktif memberikan 

informasi, sedangkan siswa hanya menyimak, mencatat, dan mengerjakan latihan 

soal. Dalam pembelajaran konvensional, siswa cenderung pasif sehingga tujuan 

pembelajaran kurang tercapai secara optimal. Hal ini mengakibatkan kegiatan 

belajar jadi membosankan dan tidak dapat mengembangkan potensi siswa, 

sehingga hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Metode ceramah yang masih dilakukan empat guru ekonomi menyebabkan tidak 

tercapainya ketuntasan belajar. Hal itu terjadi, karena dalam metode ceramah 

siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan penjelasan guru, tanpa mampu 

melakukan umpan balik secara sempurna. Penggunaan metode ceramah ini, 

menjadikan guru mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga guru cenderung 

lebih aktif dan siswa pasif. Metode ceramah kurang tepat apabila diterapkan pada 

mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Natar. Proses pembelajaran yang 
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demikian, siswa diibaratkan sebagai botol kosong yang siap diberi apa saja sampai 

penuh. Akibatnya, proses pembelajaran kurang menarik dan membosankan serta 

kurang memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif. Akibat 

selanjutnya, proses pembelajaran kurang melibatkan siswa dalam dunia nyatanya 

serta kurang mewujudkan interaksi antarsiswa. 

 

Metode penugasan biasa diawali dengan menjelaskan materi pelajaran, siswa 

mendengarkan penjelasan, kemudian guru menyuruh siswa mengerjakan tugas. 

Metode pembelajaran tersebut sangat merugikan siswa, karena aktivitas siswa 

sangat terbatas, proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru tidak 

melakukan pengembangan metode pembelajaran, sehingga menyebabkan tidak 

ada kreativitas guru. 

 

Metode tanya jawab tidak efektif digunakan, karena siswa hanya akan berbicara 

jika diberi pertanyaan, yang aktif bertanya dari 38 siswa di setiap kelas XI- IPS di 

SMA Negeri 1 Natar semester ganjil tahun ajaran 2012-2013 berkisar 2-3 siswa 

saja,yang seharusnya minimal 50% atau 19 siswa yang aktif. Dengan demikian,  

berarti metode tanya jawab tidak bisa menumbuhkan kreatifitas belajar siswa  

sehingga mengakibatkan menurunnya hasil belajar. 

 

Metode tutor sebaya juga belum bisa membuat siswa aktif, karena metode ini 

hanya memanfaatkan siswa-siswa yang diunggulkan bisa menjadi tutor untuk 

menyampaikan materi kepada teman-temannya. Siswa yang ditunjuk menjadi 

tutor adalah siswa yang pintar, tetapi pengalaman menyampaikan materi belum 

banyak. Jadi, metode ini tidak cocok digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. 
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Seharusnya guru yang lebih berpengalaman menyampaikan materi, mestinya lebih 

meningkatkan daya kreativitas untuk mengajar yang lebih baik. 

 

Kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Untuk itu, diperlukan suatu metode yang 

dapat mengaktifkan seluruh siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar melalui 

penggunaan metode pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran yang 

dimaksud adalah metode diskusi dan metode problem solving. 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti menggunakan 

metode diskusi guna meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa SMAN 1 Natar. 

Metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberi 

suatu persoalan atau masalah kepada murid, dan para murid diberi kesempatan 

secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. 

Dalam diskusi murid dapat mengemukakan pendapat, menyangkal pendapat orang 

lain, mengajukan usul-usul, dan mengajukan saran-saran dalam rangka 

pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi. Sehingga, setiap siswa turut 

berpartisipasi secara aktif dan turut aktif pula dalam memecahkan masalah. 

Semakin banyak siswa yang terlibat, semakin banyak pula yang mereka pelajari. 

Sedangkan guru tidak banyak ikut campur tangan sebab nantinya siswa tidak 

dapat belajar banyak. 

 

Penggunaan metode diskusi mengharapkan suasana kelas akan menjadi semakin 

hidup, setiap anak diharapkan menjadi berpartisipasi secara aktif. Dalam diskusi, 

peranan guru sebagai pusat pemberi informasi, pemberi ketegasan, penentu batas 

dapat dikurangi. Sehingga guru hanya sebagai pengatur lalu lintas dan penunjuk 
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jalan dalam pelaksanaan diskusi. Sedangkan pemecahan masalah diserahkan 

kepada semua siswa. 

 

Memilih menggunakan metode diskusi karena metode ini akan mendorong siswa 

berfikir sistematis dengan menghadapkannya kepada masalah-masalah yang akan 

dipecahkan. Selain itu, dengan menggunakan metode diskusi, siswa terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar. Dengan diskusi murid dapat saling tukar-menukar 

informasi, menerima informasi dan dapat pula mempertahankan pendapatnya 

dalam rangka pemecahan masalah yang dapat ditinjau dari berbagai segi. Dengan 

demikian, metode diskusi akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang 

mata pelajaran ekonomi dan akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar. 

 

Untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan tidaklah mudah, dalam proses 

pembelajaran harus memperhatikan komponen belajar yang sangat penting yaitu 

metode mengajar. Sardiman (2006: 97) menyatakan bahwa ”Sebagai salah satu 

komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya 

komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar, tidak ada satupun kegiatan 

belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pelajaran”. Dengan demikian, 

untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi salah satu cara yang digunakan yaitu 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan pokok 

bahasan yang diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dimungkinkan 

mampu mengantisipasi kelemahan metode diskusi dan mampu menjadikan proses 

pembelajaran aktif dan menyenangkan yang pada akhirnya diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar ekonomi  adalah melalui penggunaan metode problem 

solving. 
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Metode problem solving merupakan suatu metode pengajaran yang mendorong 

siswa untuk mencari dan memecahkan masalah, terutama pemecahan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode pembelajaran yang 

mengajarkan siswa dalam pemecahan masalah sangat perlu dilakukan untuk 

menjawab kebutuhan keterampilan pemecahan permasalahan yang harus dimiliki 

oleh siswa. Metode pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah 

kegunaannya adalah untuk merangsang berfikir dalam situasi masalah yang 

komplek. Dalam hal ini akan menjawab permasalahan tentang rendahnya hasil 

belajar ekonomi siswa. 

 

Penggunaan metode dalam pembelajaran sangat diutamakan guna menimbulkan 

gairah belajar, motivasi belajar, merangsang siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Melalui metode problem solving diharapkan dapat lebih 

mempermudah pemahaman materi pelajaran yang diberikan dan nantinya dapat 

mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang selanjutnya dapat meningkatkan 

hasil belajar ekonomi siswa. Dengan menggunakan metode problem solving, 

metode ini berguna untuk merangsang pikiran siswa dalam situasi masalah yang 

komplek, sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

metode problem solving juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di 

tempat tinggal siswa. 

 

Uraian di atas merupakan dasar pertimbangan perlunya melakukan penelitian 

sebagai upaya mencari solusi untuk peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi. Karena selama ini hasil belajar siswa kurang memenuhi 
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kriteria, sehingga penulis memilih menggunakan metode problem solving dan 

diskusi dalam mengatasi masalah hasil belajar siswa. 

 

Penelitian ini dikhususkan untuk melihat hasil belajar ekonomi yang diperoleh 

siswa dengan kedua metode tersebut yang akan diuji dengan melihat metode 

pembelajaran mana yang lebih baik dalam peningkatan hasil belajar ekonomi, 

baik bagi siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi maupun yang 

mempunyai motivasi belajar rendah. Dengan menggunakan motivasi sebagai 

dasar dalam memberi perlakuan, karena motivasi merupakan pendorong bagi 

siswa agar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran ekonomi, dengan harapan hasil belajarnya meningkat. 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam menerapkan 

metode problem solving pada pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dengan demikian, peneliti 

merumuskan judul “Perbedaan hasil belajar ekonomi melalui metode problem 

solving dan diskusi dilihat dari motivasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Natar Tahun 2012-2013.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah-masalah yang muncul dapat 

diidentifikasikan  berikut ini. 

1. Pengamatan awal menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi masih 

dihadapkan pada permasalahan, seperti siswa tidak kreatif, tidak mandiri dan 

ketergantungan pada penjelasan guru, siswa terlihat bosan, jenuh dan pasif, 
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beberapa siswa terlihat mengobrol sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri, 

kurangnya keberanian siswa dalam bertanya, hanya 2-3 orang saja yang mau 

bertanya. 

2. Strategi mengajar guru yang kurang kreatif  dan tidak melibatkan  siswa dalam 

proses pembelajaran. 

3. Hasil belajar yang dicapai siswa pada mata pelajaran ekonomi masih tergolong 

rendah. 

4. Metode mengajar guru kurang bervariasi sehingga cenderung siswa pasif 

dalam proses pembelajaran. 

5. Seringkali siswa merasa kesulitan dalam memahami materi ekonomi dan 

kurang berkesannya pembelajaran bagi peserta didik. 

6. Empat dari enam guru ekonomi di SMA Negeri 1 Natar masih menerapkan 

metode pembelajaran konvensional. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian 

ini dibatasi pada perbedaan hasil belajar ekonomi melalui metode problem solving 

dan diskusi dilihat dari motivasi belajar siswa. Untuk lebih memfokuskan 

penelitian ini, perlu diberikan batasan permasalahan yang akan dikaji, yaitu pada 

kajian perbedaan hasil belajar ekonomi melalui penerapan metode problem 

solving dan metode diskusi pada mata pelajaran ekonomi berdasarkan motivasi 

belajar. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi antarmetode pembelajaran 

(problem solving dan diskusi) dan antarmotivasi belajar siswa (tinggi dan 

rendah) secara bersama-sama? 

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara pembelajaran dengan 

menggunakan metode problem solving dan pembelajaran dengan menggunakan 

metode diskusi? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang tingkat 

motivasinya tinggi dan motivasi rendah? 

4. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran 

(problem solving dan diskusi) dengan motivasi belajar (tinggi dan rendah)? 

5. Apakah ada perbedaan efektivitas antara metode problem solving dan metode 

diskusi untuk pembelajaran ekonomi? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan  rumusan masalah maka tujuan penelitian adalahsebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar ekonomi antarmetode 

pembelajaran (problem solving dan diskusi) dan antar motivasi belajar siswa 

(tinggi dan rendah) secara bersama-sama. 

2. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar ekonomi antara pembelajaran 

dengan menggunakan metode problem solving dan pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi. 
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3. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang tingkat 

motivasinya tinggi dan motivasinya rendah. 

4. Untuk mengetahui interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran 

(problem solving dan diskusi) dengan motivasi belajar (tinggi dan rendah). 

5. Untuk mengetahui metode pembelajaran mana yang lebih efektif antara metode 

problem solving dan diskusi untuk pembelajaran ekonomi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat hasil penelitian ini secara umum adalah untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran ekonomi di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar. Secara 

khusus dapat diuraikan manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut. 

 

1.6.1 Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah khasanah materi ilmu yang berkaitan dengan pengaruh 

metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh metode 

pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi. 

 

1.6.2 Manfaat praktis 

a. Memberi jawaban atas permasalahan pembelajaran ekonomi yang meliputi 

metode pembelajaran, motivasi belajar dan hasil belajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan 

masukan serta tambahan pengetahuan, baik bagi peneliti maupun bagi 

pengguna hasil penelitian. 
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1.7 Ruang Lingkup 

 

Pembahasan dalam ruang lingkup ini akan difokuskan pada ruang lingkup 

penelitian dan ruang lingkup keilmuan. Secara rinci keduanya diuraikan satu 

persatu di bawah ini. 

 

1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diungkapkan pada identifikasi masalah, 

terdapat dua masalah pokok yang akan dikaji, yaitu hasil belajar ekonomi dan 

motivasi belajar. Untuk melihat hasil belajar ekonomi dengan menggunakan 

metode problem solving dan metode diskusi berdasarkan motivasi belajar siswa 

(motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah). Apakah motivasi belajar 

siswa dengan diberi perlakuan yang berbeda akan memperoleh hasil belajar 

ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, fokus ruang lingkup penelitian ini 

adalah perbedaan hasil belajar siswa (Y) dengan menggunakan metode 

pembelajaran (X1) dan motivasi belajar (X2) pada mata pelajaran ekonomi. 

 

1.7.2 Ruang Lingkup Keilmuan 

 

Ruang lingkup ilmu/kajian keilmuan yang berkaitan dengan penelitian dibidang 

ekonomi ini adalah Pendidikan IPS. Menurut Pargito (2010: 44-49) ada lima 

perspektif kawasan IPS, sebagai berikut. 

1. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship 

transmission). 

2. IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as 

personal development of the individual). 

3. IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflektive inquiri). 

4. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences). 
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5. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini menggunakan perspektif nomor 

empat yaitu IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences). IPS pada hakikatnya merupakan sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang 

terdiri dari sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

humanities, hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang diorganisasikan 

secara ilmiah. Dengan adanya Pendidikan IPS diharapkan siswa akan memperoleh 

pemahaman dan penghargaan dari pengetahuan yang diperoleh melalui 

metodologi ilmiah, mengembangkan sikap ilmiah, dan memiliki sebuah struktur 

pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan manusia. Pendidikan suatu 

ilmu pengetahuan bukanlah hanya bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan 

kepada siswa, tetapi juga harus mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai atas 

ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang lebih baik. 

 

Ada 10 konsep social studies dari NCSS dalam Pargito (2010: 35), 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 consumtion; 

(8) science, technology and society; (9) global connections; (10) civic ideals and 

practices.  

 

Ruang lingkup kajian ilmu dalam penelitian ini adalah ekonomi sebagai salah satu 

cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang membahas mengenai usaha-usaha manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berhubungan dengan produksi, 

distribusi, dan konsumsi demi kesejahteraan diri dan lingkungan sosialnya yang 
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muncul karena konsep kelangkaan. Samuelson and Nordhaus (1990: 5) dalam 

Supardan (2009: 367) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi 

tentang prilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber 

daya yang langka dan memiliki alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi 

berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya baik dalam saat ini maupun di 

masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada di dalam 

masyarakat.  

 


