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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah pendidikan sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para ahli 

pendidikan. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek 

penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan 

untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas serta mampu bersaing di era 

globalisasi. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk 

karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak, yang nantinya akan 

tumbuh menjadi seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi dan melakukan 

banyak hal terhadap lingkungannya, baik secara individu maupun sebagai 

makhluk sosial. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga 

yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan 

yang dihadapinya. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika 

seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena yang 

bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk 

menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun 

yang akan datang. 

Secara total, pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki kegiatan 

cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika 
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menginginkan pendidikan terlaksana secara teratur, berbagai elemen (komponen) 

yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Pendidikan dapat dilihat 

dari hubungan elemen peserta didik (siswa), pendidik (guru), dan interaksi 

keduanya dalam usaha pendidikan. Hubungan antara elemen peserta didik (siswa) 

dengan pendidik (guru) seharusnya tidak hanya bersifat satu arah saja berupa 

penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik. Proses pembelajaran justru 

lebih baik jika dilakukan secara aktif oleh kedua belah pihak yaitu guru dan 

peserta didik agar terjadi interaksi yang seimbang antara keduanya. Selain itu, 

tujuan utama pembelajaran adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu kriteria 

keberhasilan proses dan hasil belajar siswa dapat diukur dari sejauh mana siswa 

telah melakukan proses pembelajaran.  

Menurut Bloom dalam Gullo (2002:50), tujuan pembelajaran dapat 

digolongkan berdasarkan taksonominya. Taksonomi tujuan pembelajaran dapat 

dibedakan menjadi tiga kawasan (domain), yaitu: 

a. Kawasan kognitif, yaitu tujuan yang berhubungan dengan pengetahuan, 

pengenalan, dan keterampilan serta kemampuan intelektual 

b. Kawasan afektif, yaitu tujuan yang berhubungan dengan sikap, nilai dan 

perkembangan moral dan keyakinan. 

c. Kawasan psikomotor, yaitu tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan 

keterampilan motorik. 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, maka proses 

pembelajaran haruslah dilaksanakan dengan baik pula, sehingga hasil belajar yang 
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dicapai lebih bermakna. Hal ini dipertegas oleh Burner yang dikutip dari Triyanto 

(2007:260): 

Siswa hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar mereka dianjurkan untuk 

memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen-eksperimen yang 

mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Bruner 

menganggap, bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian 

pengetahuan oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang 

paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna. 

 

Dari penjelasan diatas dapat  diketahui bahwa mengajar tidak ditentukan 

oleh selera guru, akan tetapi sangat ditentukan oleh kebutuhan siswa sendiri, apa 

yang akan dipelajari siswa dan bagaimana cara mempelajarinya. Siswa diberikan 

kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Dengan demikian, peran 

guru berubah dari peran sebagai sumber belajar menjadi fasilitator. Artinya  guru 

lebih banyak berperan sebagai orang yang membantu siswa untuk melakukan 

proses pembelajaran. 

Namun demikian, masih sering ditemui dalam proses pembelajaran mata 

pelajaran Ekonomi banyak guru yang masih menggunakan pembelajaran 

konvensional, yaitu pembelajaran yang dalam pelaksanaannya lebih 

mengandalkan metode ceramah sehingga siswa menjadi bosan dan kurang aktif, 

hal ini berakibat pada motivasi belajar yang menurun dan hasil belajar yang 

diperoleh rendah. Mata pelajaran Ekonomi pun masih dianggap sebagai mata 

pelajaran yang menuntut kemampuan menghafal. Tanpa perlu upaya pemahaman 

dan dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai 
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masalah dalam kegiatan belajar mengajar dikelas tentu akan berpengaruh pada 

hasil belajar. Begitu pula dengan permasalahan di atas. Penggunaan metode yang 

tepat di dalam pelaksanaannya, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar, 

merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Permasalahan diatas terjadi pula di SMA Negeri 1 Sindang Indramayu. 

Dari pra penelitian yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 Sindang Indramayu, 

penulis menemukan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi masih rendah. Motivasi belajar siswa yang rendah pada mata pelajaran 

ekonomi tampak sejak dimulainya pembelajaran ekonomi, siswa kurang 

bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran, bahkan ada yang ngobrol, 

mengantuk, mengambar tidak pada waktunya, memainkan hand phone, tidak 

mengerjakan tugas ekonomi dengan baik bahkan ada yang memilih keluar kelas 

dengan alasan pergi ke toilet dengan waktu yang cukup lama. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini: 

Tabel. 1.1 

Motivasi Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas X SMA Negeri 1 Sindang-Indramayu   

Tahun Ajaran 2010/2011 

No Kelas 
Motivasi belajar 

Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 

1. X-1 9.15% 27.45% 45.31% 18.08% 

2. X-2 10.27% 27.01% 47.99% 15.84% 

3. X-3 8.09% 28.57% 46.42% 16.90% 

4. X-4 7.85% 24.04% 48.57% 18.57% 

5. X-5 8.29% 24.19% 37.32% 30.18% 

6. X-6 11.98% 22.81% 40.55% 24.88% 

7. X-7 8.75% 25.34% 38.48% 27.41% 

8. X-8 4.37% 17.51% 41.22% 36.86% 
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9. X-9 7.37% 26.73% 41.24% 24.65% 

10. X-10 8.10% 26.27% 43.36% 22.19% 

Rata-rata 8.42% 24.99% 43.05% 23.55% 
Sumber: Pra Penelitian (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat kelas X SMA Negeri 1 Sindang 

mempunyai motivasi belajar rendah pada mata pelajaran ekonomi. Hal ini dapat 

dilihat, bahwa siswa yang mempunyai motivasi tinggi hanya sebanyak 8, 42% dan 

yang mempunyai motivasi belajar sedang sebanyak 24,99% sedangkan siswa yang 

mempunyai motivasi rendah sebanyak 66,60%. Dari data di atas dapat kita ketahui 

siswa SMA Negeri 1 Sindang memiliki motivasi  belajar rendah. Motivasi belajar 

yang rendah tersebut, diduga menjadi penyebab rendahnya hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa. Berikut data hasil belajar yang diperoleh siswa: 

Tabel 1.2 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas X SMA Negeri 1 Sindang-Indramayu   

Tahun Ajaran 2010/2011 

No. Kelas Jumlah Siswa 

Nilai di Atas 

KKM (≥75) 

Nilai di Bawah  

KKM (≤75) 

Jumlah  (%) Jumlah  (%) 

1. X-1 30 6 20% 24 80% 

2. X-2 31 9 29% 22 71% 

3. X-3 32 11 34% 21 66% 

4. X-4 31 10 32% 21 68% 

5. X-5 32 6 19% 26 81% 

6. X-6 32 5 16% 27 84% 

7. X-7 32 13 40% 19 60% 

8. X-8 30 7 23% 23 77% 

9. X-9 32 14 44% 18 56% 

10. X-10 28 11 39% 17 61% 

Rata-rata 310 92 29.7% 218 70.3% 
Sumber: Data Nilai Ujian Tengah Semester 1 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa 

pada mata pelajaran ekonomi rendah. Dari seluruh siswa kelas X yang berjumlah 

310 orang, hanya 92 siswa yang memperoleh hasil belajar diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM), sehingga dari seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 

Sindang Indramayu hanya 29,7% yang berhasil memperoleh hasil belajar diatas 

KKM, sedangkan sisanya yang berjumlah 218 siswa memperoleh hasil belajar 

dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM), sehingga dari seluruh siswa kelas 

X di SMA Negeri 1 Sindang sebanyak 70,3% memperoleh hasil belajar dibawah 

KKM. 

Selama melakukan pra penelitian, penulis mengamati metode 

pembelajaran yang digunakan guru ekonomi pada SMA Negeri  Sindang 

Indramayu. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru ekonomi di SMA 

Negeri  1 Sindang Indramayu dalam proses pembelajaran cenderung monoton, 

dimana guru berperan sebagai sumber belajar (teacher centered), pembelajaran 

seperti ini menimbulkan rasa bosan dalam kegiatan pembelajaran yang pada 

akhirnya akan berakibat pada motivasi belajar dan hasil belajar yang diperoleh 

siswa menjadi rendah. 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: peningkatan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, peningkatan 

disiplin belajar, dan peningkatan motivasi belajar. Pendekatan yang sangat 

membantu meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif adalah pendekatan 

yang merupakan metode untuk mengembangkan motivasi dan minat peserta didik 
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dalam diskusi kelompok kecil. Peningkatan motivasi dapat menjadi pendorong 

peserta didik untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam kaitan ini guru 

dituntut memiliki kemampuan membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga 

dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan.  

 

Ada banyak metode yang dapat digunakan guru dalam proses belajar 

mengajar. Namun dalam pemilihan, penetapan dan penggunaannya harus 

disesuaikan dengan tujuan, bahan, keadaan siswa, situasi dan kondisi serta 

kemampuan guru itu sendiri. Pada dasarnya penggunaan metode pembelajaran 

yang tepat, sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar yang maksimal. 

Selain itu juga metode pembelajaran yang tepat akan berpengaruh pada 

penciptaan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa tidak 

merasa bosan dalam belajar dan motivasi belajar juga akan tercipta pada kondisi 

yang menyenangkan.  

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pembelajaran inkuiri 

pada mata pelajaran ekonomi. Metode pembelajaran inkuiri, yaitu metode 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh teori Richard Suchman. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Suchman mengenai metode inkuiri ini, 

menunjukan bahwa inkuri siswa meningkat dan motivasi belajarnya juga akan 

meningkat, sejalan dengan itu semua maka hasil belajar yang akan di peroleh 

siswa akan ikut meningkat (Trianto, 2007:139). 



 

8 

Novi Widianti, 2013 
Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Inkuiri Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar 

Siswa 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN 

METODE PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP MOTIVASI  

BELAJAR  DAN HASIL BELAJAR SISWA (Studi Eksperimen pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Kelas X SMA Negeri 1 Sindang Indramayu)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, penulis perlu 

merumuskan masalah penelitiannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sebelum proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri? 

2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sebelum proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri? 

3) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sesudah proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri? 

4) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sesudah proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri? 
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5) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa kelas eksperimen pada mata 

pelajaran ekonomi sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri? 

6) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen pada mata 

pelajaran ekonomi sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sebelum proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sebelum proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

3) Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sesudah proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

4) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi sesudah proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 
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5) Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar siswa kelas eksperimen pada 

mata pelajaran ekonomi sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

6) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen pada mata 

pelajaran ekonomi sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

 

 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini sangat berguna  untuk  mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan serta sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin 

mengkaji lebih dalam tentang tema penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah informasi bagi para guru 

ekonomi dan sekolah serta pihak-pihak yang terlibat di dalam dunia 

pendidikan tentang cara-cara mengatasi rendahnya motivasi belajar dan 

peningkatan hasil belajar,  melalui penggunaan metode pembelajaran inkuri. 

 

 

 

 


