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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah

keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat

melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif.7 Dan menurut

Helmiati, membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang

teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang

informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan

kesimpulan, atau pemecahan masalah.8

Menurut Rusman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu

keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru

memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan

pembelajaran kelompok kecil.9

Menurut Dadang Sukirman keterampilan melaksanakan kegiatan

membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan

diskusi kelompok kecil dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan

7 Ibid, h. 68-69
8 Helmiati, Micro Teaching, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 85
9 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesi Guru, (Bandung: Raja

Wali Pers, 2013), h. 89
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pembelajaran.10 Jadi dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan

bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan

keterampilan seorang guru dalam mengarahkan atau memberikan petunjuk

kepada siswa agar dapat melakukan proses diskusi secara efektif agar dapat

mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Latar belakang keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, akhir-akhir ini banyak

dikembangkan pengajaran kelompok kecil dan pengajaran individual. Hal

ini dilakukan guru bisa mengajar dalam kelas dan semua waktu dihabiskan

untuk kegiatan kelas. Disini guru cenderung mendominasi proses interaksi

edukatif, berdiri dari depan sampai ke tengah kelas, guru sedikit sekali

kontak dengan anak didik secara individu. Anak didik cenderung pasif,

menghabiskan waktu mereka dengan mendengarkan, melihat, membaca, dan

mengerjakan, seperti yang terjadi pada pengajaran tradisional. Untuk itu

sangat penting bagi guru untuk membuat siswa menjadi aktif dan salah satu

cara yaitu dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, dalam hal

diatas di perlukannya keterampilan guru untuk membimbing diskusi

kelompok kecil agar berjalan efektif dan efisien.11

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin, pembelajaran harus

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus berperan aktif dalam proses

pembelajaran. diskusi kelompok kecil memungkinkan peserta didik untuk

10 Dadang Sukirman, Pembelajaran Micro Teaching, ( Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), h. 323

11 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2005), h. 157
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belajar secara aktif dengan optimal bersama teman-temannya. Jumlah

kelompok kecil berkisar 3 sampai 9 orang. Kegiatan ini menimbulkan

aktivitas mental dan emosional peserta didik. Hal ini akan meningkatkan

kemampuan interpersonalnya. Tetapi, dalam diskusi dijumpai peserta didik

malah mengobrol tentang hal-hal yang di luar pelajaran. Hal ini dapat terjadi

karena peserta didik merasa kesulitan dengan materi pelajaran atau karena

materinya tidak menarik. Dalam konteks ini, sangat dibutuhkan peran guru

untuk menjamin keberlangsungan diskusi secara efektif. Oleh karena itu,

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan

yang sangat penting yang harus dikuasai guru.12

Menurut Moh. Uzer Usman diskusi kelompok kecil merupakan suatu

kegiatan yang harus ada dalam proses belajar-mengajar. Akan tetapi, tidak

setiap guru dan calon guru mampu membimbing para siswanya untuk

berdiskusi tanpa mengalami latihan. Oleh karena itu, keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil ini perlu diperhatikan agar para guru

dan calon guru mampu melaksanakan tugas ini dengan baik.13

Menurut Ramayulis, diskusi kelompok kecil merupakan salah satu

bentuk kegiatan pembelajaran yang sering digunakan. Diskusi kelompok

kecil melibatkan sekitar 3-9 orang peserta didik dalam setiap kelompoknya

dan diharapkan dan diharapkan setiap anggota dapat berkomunikasi

langsung dengan anggota yang lainnya. Dalam setiap proses pembelajaran

hendaknya harus ada dalam keterampilan ini. Akan tetapi, tidak setiap guru

12 Barnawi dan Mohammad Arifin, Loc.Cit.
13 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2013), h. 94
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mampu membimbing peserta didiknya untuk berdiskusi tanpa mengalami

latihan. Oleh karena itu, guru dan calon guru harus mampu menguasai

keterampilan ini dengan baik.14

3. Tujuan keterampilan membimbing diskusi keloponk kecil

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil memiliki tujuan

sebagai berikut:

a. Siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam

menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan mereka.

b. Siswa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan

berkomunikasi.

c. Siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.15

Menurut Udin Syaefudin Sa’ud, ada beberapa tujuan dari

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, sebagai berikut:

a. Siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi

gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka.

b. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk

berfikir dan berkomunikasi.

c. Siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.16

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, keterampilan membimbing diskusi

kelompok kecil memiliki tujuan yaitu membagi informasi, membuat

keputusan, dan memecahkan masalah.17

14 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 286
15 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.246
16 Udin Syaefudin Sa’ud, Op.Cit, h. 68
17 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 157
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Menurut Hamid Darmadi, ada beberapa tujuan dari keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil, sebagai berikut:

a. Mengembangkan kemampuan berfikir dan berkomunikasi.

b. Meningkatkan disiplin.

c. Meningkatkan motivasi.

d. Mengembangkan sikap saling membantu.

e. Meningkatkan pemahaman.18

Menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil memiliki tujuan

yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa baik secara

kognitif, afektif maupun psikomotorik dan juga dapat meningkatkan

kesadaran sosial diantara para siswa.

4. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok

kecil

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, ada beberapa komponen

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Pemusatkan perhatian.

Pemusatan perhatian anak didik pada tujuan dan topik diskusi

dapat dilakukan dengan:

1) Perumusan tujuan pada saat diskusi akan dimulai.

2) Merumuskan masalah khusus dan merumuskannya kembali bila

terjadi penyimpangan.

18 Nasrul HS, Profesi dan Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h.74-
75
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3) Membuat rangkuman sementara pada setiap akhir tatap diskusi

terhadap hal-hal yang telah disetujui, sebelum melanjutkan tahap

berikutnya.

b. Mengklasifikasi Masalah.

1) Menyusun kembali atau merangkum sumbangan pikiran anak didik

yang agak membingungkan atau agak panjang sehingga jelas untuk

guru ataupun kelompok.

2) Meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan untuk

memperjelas ide.

3) Menguraikan sumbangan pikiran anak didik dengan jalan memberi

informasi atau contoh yang sesuai sehingga memperjelas

pemahaman.

c. Menganalisis pandangan anak didik.

1) Guru melokasikan pendapat yang disetujui maupun yang tidak

disetujui.

2) Mencari alasan mengapa peserta sampai pada pandangan seperti ini.

d. Meningkatkan kontribusi.

1) Mengajukan pertanyaan kunci yang dapat meningkatkan diskusi.

2) Menunggu dengan tenang, tetapi juga mengharapkan sumbangan

pikiran anak daripada hanya mengisi dengan pembicaraan yang asal

bicara.
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3) Memberikan dukungan terhadap sumbangan pikiran anak didik

dengan mendengarkan penuh perhatian, pemberian komentar positif,

dengan gerakan tubuh dan secara akrab.

e. Membagi Partisipasi.

Semua anggota kelompok seharuanya memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi memberi sumbangan pikiran. Dalam usaha membagi

partisipasi kepada anak didik, guru dapat:

1) Mencegah anak didik cenderung memonopoli diskusi.

2) Secara berhati-hati meminta pandangan anak didik yang kurang

berpartisipasi tanpa harus melakukan atau tanpa mengejek.

3) Mencegah kegaduhan sehingga pembicaraan seseorang dapat

didengarkan oleh semua anggota.

f. Menutup diskusi.

Proses diskusi harus berjalan sampai penutup. Dan untuk itu

perhatian guru menyangkut:

1) Merangkum hasil diskusi secara jelas dan singkat pada hal-hal yang

penting.

2) Memberikan topik diskusi berikutnya atau menyebutkan kerja tindak

lanjut untuk kelompok.

3) Guru melibatkan diri dalam mengevaluasi hasil atau proses diskusi

kelompok kecil.19

19 Syaiful Bahri Djamarah, Loc. Cit.
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Menurut Udin Syaefudin Sa’ud, ada beberapa komponen

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi.

b. Memperluas masalah atau urunan pendapat.

c. Menganalisis pandangan atau pendapat siswa.

d. Meningkatkan urunan usulan siswa.

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi.

f. Menutup diskusi.20

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin, ada beberapa komponen

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Memusatkan perhatian.

Apabila ketua kelompok gagal memusatkan perhatian anggotanya

kepada masalah yang sedang dibahas, hasil diskusi tidak akan

memuaskan. Oleh karena itu, guru harus membantu kelompok untuk

memusatkan perhatian agar sesuai dengan topik sehingga dapat mencapai

hasil yang diharapkan. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah dengan

menyampaikan topik, tujuan dan cara untuk mencapai tujuan diskusi.

Dan apabila ada penyimpangan harus diingatkan.

b. Memperjelas masalah atau  pendapat.

Untuk menghindari perbedaan persepsi maka guru harus

menjelaskan masalah yang akan dibahas dan batasan-batasannya.

20 Udin Syaefudin Sa’ud, Loc. Cit.
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c. Menganalisis pandangan peserta didik.

Kerapkali di dalam diskusi ditemui perbedaan pendapat yang

sangat tajam. Guru dapat meminta peserta didik mengemukakan alasan

dari pendapatnya atau meminta peserta didik untuk memperjelas inti dari

gagasannya.

d. Mengingatkan kontribusi peserta didik.

Diskusi tidak akan hidup apabila kontribusi pemikiran peserta didik

rendah. Oleh karena itu, anggota kelompok harus didorong untuk

berpartisipasi aktif. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci

untuk menanantang peserta didik berfikir, mengajukan pertanyaan

terbuka untuk meningkatkan perbedaan pendapat, memberikan waktu

yang cukup untuk berfikir dan lain sebagainya.

e. Mendistribusi partisipasi peserta didik.

Diskusi biasanya didominasi oleh beberapa peserta didik saja.

Sementara itu, yang lain cenderung diam dan mendengarkan saja.

Apabila terjadi demikian guru harus menanganinya dengan berbagai cara.

Misalnya, mendorong peserta didik yang pendiam untuk mengemukakan

pendapat, memberikan kesempatan berbicara secara bergilir, dan lain-

lain.

f. Menutup diskusi.

Guru harus membimbing diskusi peserta didik untuk

menyimpulkan hasil diskusinya dan mengajak peserta didik untuk

menilai proses dan hasilnya. Selain itu, guru juga perlu memberikan



17

tindak lanjut, mungkin berupa pemberian tugas atau menentukan topik

diskusi pada pertemuan mendatang.21

Menurut Hamid Darmadi, ada beberapa komponen keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Memusatkan perhatian siswa.

b. Memperjelas pendapat siswa.

c. Menganalisis pandangan siswa.

d. Meningkatkan kontribusi siswa.

e. Mendistribusikan pandangan siswa.

f. Menutup diskusi.22

Menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil harus

menggunakan beberapa komponen utama seperti memusatkan perhatian

siswa, memperjelas pendapat siswa, menganalisis pendapat siswa,

meningkatkan kontribusi atau keaktifan siswa, dan menutup diskusi.

5. Manfaat pelaksanaan keterampilan membimbing diskusi kelompok

kecil

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin membimbing diskusi

kelompok kecil bermanfaaat bagi siswa yaitu:

a. Mengembangkan kemampuan berfikir dan berkomunikasi.

b. Meningkatkan disiplin.

c. Meningkatkan motivasi belajar.

21 Barnawi dan Mohammad Arifin, Op.Cit, h. 231-232
22 Hamid Darmadi, Op. Cit, h. 5
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d. Mengembangkan sikap saling membantu.

e. Meningkatkan pemahaman.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, keterampilan membimbing

diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman

pendidikan bagi anak didik yang terlibat di dalamnya, meningkatkan

pemahaman baru terhadap hal-hal yang bermanfaat, dapat membantu

menilai dan memecahkan masalah, mendorong pengembangan berfikir dan

berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterlibatan anak didik dalam

perencanaan, pengambilan keputusan, memperbaiki kerjasama

kelompok.23

Menurut Hamid Darmadi membimbing diskusi kelompok kecil

bermanfaaat bagi siswa yaitu:

a. Mengembangkan kemampuan berfikir dan berkomunikasi.

b. Meningkatkan disiplin.

c. Meningkatkan motivasi belajar.

d. Mengembangkan sikap saling membantu.

e. Meningkatkan pemahaman.24

Menurut Suyono dan Hariyanto membimbing diskusi kelompok

kecil bermanfaaat bagi siswa yaitu:

a. Berbagi informasi dan pengalaman dalam pemecahan masalah atau

penambahan wawasan kognitif.

b. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah.

23 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 159
24 Hamid Darmadi, Op. Cit, h. 5
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c. Meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan pembelajaran dan

pengambilan keputusan.

d. Membina kerja sama yang sehat dan efektif dalam kelompok yang

kohensif dan bertanggung jawab.25

e. Meningkatkan pemahaman.26

Menurut beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

manfaat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu untuk

berbagi iinformasi dan pemahaman diantara para siswa dan guru,

meningkatkan keaktifan siswa, membina kerja sama antara siswa dan

siswa maupun guru dan siswa, serta membangun kekompakan diantara

siswa.

6. Hal-hal yang perlu dihindari guru sebagai pembimbing diskusi

kelompok kecil.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa hal yang perlu

dihindari guru sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil yaitu:

a. Menyelenggarakan diskusi dengan topik yang tidak sesuai dengan

minat dan latar belakang pengetahuan anak didik.

b. Mendominasi diskusi mellaui pertanyaan yang terlalu banyak, dan

menyediakan jawaban yang terlalu banyak juga, sehingga anak didik

tidak diberi kesempatan.

c. Membiarkan anak didik memonopoli diskusi.

d. Gagal berdiskusi karena rendahnya sumbangan pikiran anggota.

25 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2014), h. 225

26 Hamid Darmadi, Op. Cit, h. 5
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e. Membiarkan diskusi menyimpang jauh karena informasi pendahuluan

yang tidak relevan.

f. Mempercepat diskusi sehingga guru tidak diberi waktu untuk berfikir

dan memformulasi tanggapan anak didik.

g. Mengabaikan anak didik untuk mengklasifikasi, untuk memperbaiki,

memperluas, dan menyumbangkan pikiran melalui pertanyaan

melacak.

h. Gagal mengakhiri diskusi secara produktif dengan rangkuman yang

baik dan menutup secara efisien.27

Menurut Moh. Uzer Usman, hal-hal yang harus diperhatikan guru

sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil yaitu:

a. Mendominasi diskusi sehingga siswa tidak diberi kesempatan.

b. Membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi.

c. Membiarkan terjadinya penyimpangan dari tujuan diskusi dengan

pembicaraan yang tidak relevan.

d. Membiarkan siswa yang enggan berpartisipasi.

e. Tidak memperjelas atau mendukung urunan pikir siswa.

f. Gagal mengakhiri diskusi secara efektif.28

Menurut Ramayulis, ada beberapa hal yang harus dihindari guru

sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil yaitu:

a. Mendominasi atau memonopoli pembicaraan dalam diskusi.

b. Membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi.29

27 Syaiful Bahri Djamarah, Loc.Cit.
28 Moh.Uzer Usman, Loc. Cit.
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Menurut Nasrul HS, hal-hal yang harus diperhatikan guru sebagai

pembimbing diskusi kelompok kecil yaitu:

a. Mendominasi diskusi sehingga anak didik tidak diberi kesempatan.

b. Membiarkan anak didik tertentu memonopoli diskusi.

c. Membiarkan terjadinya penyimpangan dari tujuan diskusi dengan

pembicaraan yang tidak relevan.

d. Membiarkan anak didik yang enggan berpartisipasi.

g. Tidak memperjelas atau mendukung urunan pikir anak didik.

h. Gagal mengakhiri diskusi secara efektif.30

Menurut Rusman, ada beberapa hal yang harus dihindari guru

sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil yaitu:

c. Mendominasi atau memonopoli pembicaraan dalam diskusi.

d. Membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi.31

7. Prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan membimbing diskusi

kelompok kecil

Menurut Mardia Hayati, ada beberapa prinsip keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Diskusi berlangsung secara terbuka.

b. Perlu perencanaan dan persiapan yang baik.

c. Pemilihan topik diskusi yang relevan dengan tujuan pembelajaran.32

29 Ramayulis, Op.Cit, h. 288
30 Nasrul HS, Op. Cit, h. 75
31 Rusman, Op.Cit, h. 90
32 Mardia Hayati, Loc. Cit.
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Menurut Udin Syaefudin Sa’ud, ada beberapa prinsip

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Diskusi hendaknya berlangsung dalam “iklim terbuka”.

b. Perlu persiapan dan perencanaan yang matang.33

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin, dalam menerapkan

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil guru harus dapat

memegang prinsip-prinsipnya, sebagai berikut:

a. Anggota kelompok diskusi memiliki kadar pengetahuan yang

memadai dan merata terkait dengan masalah yang ada.

b. Dilaksanakan pada jenjang kelas yang sudah memiliki kemampuan

dalam mengungkapkan pendapat secara lisan.

c. Topik yang diangkat memang memerlukan pendapat dari orang

banyak.

d. Dilangsungkan dalam suasana yang saling menghormati.

e. Direncanakan dengan matang.

f. Dipertimbangkan kelemahan dan kekurangannya.

g. Guru selalu mengawasi jalannya diskusi.34

Menurut Hamid Darmadi, dalam menerapkan keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil guru harus dapat memegang prinsip-

prinsipnya, sebagai berikut:

a. Harus ada kesamaan latar belakang pengetahuan di antara para

anggota kelompok.

33 Udin Syaefudin Sa’ud, Op. Cit, h.68
34 Barnawi dan Mohammad Arifin, Op. Cit, h. 232-233
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b. Semua anggota diskusi kelompok harus mampu mengemukakan

pendapatnya secara lisan.

c. Topik yang dibahas harus bersifat terbuka untuk menampung banyak

pendapat.

d. Diskusi harus berlangsung dalam suasana terbuka.

e. Pelaksanaan diskusi harus mengingat keunggulan dan kelemahan-

kelemahannya.

f. Diskusi memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang.

g. Guru harus mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menghambat

jalannya diskusi.35

Menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil memiliki

prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang guru seperti harus ada

kesamaan latar belakang dari setiap anggota kelompok, setiap anggota

kelompok harus mengungkapkan pendapat secara lisan, topik diskusi harus

relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, diskusi dilakukan secara

terbuka, harus ada perencanaan dan persiapan yang matang.

8. Pembelajaran Ekonomi

Menurut Samuel dan Nordhaus, yang dikutip oleh Dadang Supardan

dalam bukunya yaitu Pengantar Ilmu Sosial, mengemukakan bahwa ilmu

ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam

memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki

35 Hamid Darmadi, Loc. Cit.
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beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai

komoditi, kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan

kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.36

Menurut Ritonga dan Firdaus, ilmu ekonomi adalah ilmu yang

mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan

dan keinginan yang yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang

terbatas.37 Dan menurut Alam S, Ilmu ekonomi adalah ilmu yang

mempelajari pemenuhan kebutuhan oleh individu dan perusahaan.38

Sedangkan menurut Sukwiati, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang

mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan

kemakmuran.39

Menurut beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu

dan masyarakat membuat pilihan (dengan atau tanpa uang) menggunakan

sumber-sumber yang terbatas, dengan cara atau alternatif terbaik untuk

menghasilkan barang dan jasa.

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi dan ilmu ekonomi terapan.

Ilmu ekonomi deskriptif merupakan bagian ilmu ekonomi yang

menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan

ekonomi dalam bentuk angka, grafik, tabel, kurva maupun bentuk penyajian

36 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 367
37 M.T. Ritonga, Yoga Firdaus, Ekonomi Untuk Kelas X, (Jakarta: PT Phibeta Aneka

Gama, 2007), h. 12
38 Alam S, Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X, (jakarta: Erlangga, 2007), h. 2
39 Sukwiati, Ekonomi Kelas 1 SMA, (Jakarta: Yudhistira, 2005), h. 3
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lainnya. Dan ilmu ekonomi terapan merupakan bagian dari ilmu ekonomi

yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan dari teori ekonomi untuk

menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif.

Termasuk dalam ekonomi terapan antara lain ilmu akuntansi, ekonomi

pertanian, ekonomi kehutanan, dan ekonomi pembangunan. Beberapa

masalah ekonomi yang ditangani dengan skala prioritas tinggi di Indonesia

anatara lain sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak

mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam kemiskinan yang umum

digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1) Kemiskinan absolut

Pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan minimum,

maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum

merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin

atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut

kemiskinan absolut.

2) Kemiskinan relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak

miskin”. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan

dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibanding dengan

keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada
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dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak

ditemukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada orang yang

bersangkutan.

b. Keterbelakangan

Keterbelakangan tampak pada banyak hal seperti tingkat

pendidikan masyarakat yang masih rendah, daya saing dan kualitas

manusia yang rendah, infrastruktur pembangunan, penguasaan teknologi,

dan lain –lain.

c. Penganguran

Indonesia mempunyai masalah pengangguran. Banyak angkatan

kerja yang tidak tertampung karena sempitnya lapangan pekerjaan.

Masalah lapangan kerja ini menyangkut infrastruktur maupun kualitas

tenaga kerja.

d. Kekurangan modal

Semua negara sedang berkembang mempunyai masalah

kekurangan modal, termasuk negara kita. Kekurangan tersebut karena

sedikitnya tabungan masyarakat yang diakibatkan oleh rendahnya

pendapatan. Rendahnya pendapatan ini karena rendahnya tabungan

masyarakat.40

Menurut Ritonga dan Yoga Firdaus, masalah ekonomi yang dihadapi

pemerintah negara berkembang termasuk Indonesia yaitu:

40 Yuliana dan Nurhadi, Ekonomi SMA Kelas X, (Jakarata: Bumi Aksara, 2000), h. 102-103
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a. Standar hidup yang rendah

Hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia, standar

hidup sebagian besar penduduknya rendah. Sebutan rendah itu bukan

hanya dalam pengertian global, yakni apabila dibandingkan dengan standar

hidup orang-orang di negara kaya, namun juga di dalam pengertian

domestik, yakni bila dibandingkan dengan gaya hidup golongan elit di

negara mereka sendiri.standar hidup yang rendah tersebut diwujudkan

dalam bentuk jumlah pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang

layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim,  atau bahkan

tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, harapan hidup

yang sangat singkat, dan peluang mendapatkan pekerjaan sangat rendah.

b. Produktivitas yang rendah

Disamping standar hidup yang rendah, negara-negara berkembang

juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja.

Rendahnya tingkat produktivitas ini disebabkan oleh sumber daya manusia

yang tidak memadai, kesehatan fisik yang rendah.

c. Tingkat pengangguran terbuka dan terselubung yang terlalu tinggi dan

terus melonjak.

Pengangguran terselubung merupakan orang-orang yang bekerja,

namun di bawah kemampuan terbaik yang dimilikinya, antara lain dibawah

jam kerja normal, sedangkan pengangguran terbuka merupakan orang-

orang yang sebenarnya mampu dan sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak

mendapatkan lapangan pekerjaan.
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d. Sistem hukum dan infrastruktur yang tidak mapan.

Dibanyak negara berkembang, sistem hukum tidak dijalankan

dengan sepenuh hati baik oleh pemerintah maupun warga negaranya

sendiri. Sistem hukum yang tegas ini adalah syarat mutlak bagi

terselenggaranya pembangunan. Dengan sistem hukum yang mapan maka

persaingan usaha diantara para pengusaha dapat dijamin sehat atau fair,

dan setiap kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu akan

terlacak dengan cepat dan segera diambil tindakan hukum yang sesuai agar

kecurangan tidak terjadi lagi.

Selain sistem hukum, negara-negara berkembang sangat

kekurangan infrastruktur dan sistem keuangan yang memadai. Tanpa

adanya jalan-jalan raya, sistem telekomunikasi, listrik dan sistem keuangan

perbankan yang kuat, kegiatan perekonomian di negara berekembang akan

mengalami banyak seklai hambatan untuk maju.41

Menurut Alam S, beberapa persoalan ekonomi yang dihadapi oleh

pemerintahan Indonesia yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif,

dampak negatif yang paling sering terjadi adalah inflasi yang merupakan

suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami

kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang, inflasi

secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada

41 M.T. Ritonga, Yoga Firdaus, Loc. Cit.
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yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak

pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Usaha yang dilakukan biasanya

hanya sebatas mengurangi dan mengendalikan. oleh sebab itu, pemerintah

berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal serta

menekan dampak negatif yang diakibatkannya seminimal mungkin.

b. Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan

masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui

pendekatan sosial masih sulit mengukur garais kemiskinan masyarakat,

tetapi indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan

pengeluaran.

c. Penganguran dan inflasi

Pemerintah terus berupaya untuk menekan tingkat pengangguran

dan tingkat inflasi agar tetap berada pada level yang wajar. Yang wajar

maksudnya tingkat dimana dapat tercipta kestabilan ekonomi.

d. Defisit anggaran pemerintah dan utang Nasional

Pemerintah harus merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik

untuk pembiayaan aktivitas pembangunan, mengingat utang negara pada

saat ini sudah sangat tinggi. salah satu penyebab tingginya utang

Indonesia, khususnya utang luar negeri adalah terjadinya defisit anggaran.

Defisit anggaran yang semakin besar akan menyebabkan peningkatan
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jumlah utang. Karena, salah satu cara untuk menutup defisit tersebut

adalah dengan melakukan pinjaman.42

B. Penelitian Relevan

Penulis mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan judul

penulis yaitu analisis keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil

pada pembelajaran ekonomi di SMA YLPI Pekanbaru. Adapun penelitian ini

mengenai analisis tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil

yang dilakukan oleh guru, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Semi dengan judul “Hubungan

Keterampilan Guru Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Dengan

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah

Tsanawiyah Hubbul Wathan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi”. hasil penelitian penelitian ini menunjukkan nilai

koefisien korelasi sebesar 0,791 pada taraf signifikan 1% yaitu 0.514 <

0,791 > 0,641. Dalam penelitian ini terdapat hubungan positif yang

signifikan antara keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Perbedaan penelitian penulis

dengan penulis sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya meneliti adakah

hubungan antara keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil

dengan motivasi belajar siswa sedangkan peneliti pada penelitian ini

meneliti secara langsung tentang bagaimana keterampilan guru yang ada di

42 Alam S, Loc.Cit.
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SMA YLPI Pekanbaru dalam membimbing diskusi kecil pada

pembelajaran ekonomi.43

2. Sri Rakhmawati (2014), dengan judul penelitian “Persepsi Siswa terhadap

Keterampilan Guru Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Pada Mata

Pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu”.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi siswa termasuk dalam kategori baik

dengan rerata skor 3.2381 dan 37 responden (51.39%) memiliki persepsi

dengan kategori baik. Artinya siswa memiliki pandangan setuju terhadap

keterampilan membimbing diskusi yang dilakukan guru. Perbedaan penulis

terdahulu dan penulis penelitian ini yaitu kalau penulis terdahulu meneliti

tentang persepsi siswa atau pandangan siswa terhadap keterampilan guru

membimbing diskusi kelompok kecil pada mata pelajaran Bahasa Inggris

kelas X di SMAN 2 Siak Hulu, sedangkan penulis pada penelitian ini

langsung meneliti tentang bagaimana keterampilan guru di SMA YLPI

Pekanbaru dalam membimbing diskusi kelompok kecil pada pembelajaran

ekonomi kelas X.44

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu  peneliti memfokuskan sebagai penjelasan

dan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih umum. Untuk itu

fokus penelitian yang berkenaan dengan analisis keterampilan guru

43 Ana Semi, Hubungan Keterampilan Guru Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Dengan
Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, (FTK, UIN SUSKA RIAU, 2012).

44 Sri Rakhmawati , Persepsi Siswa terhadap Keterampilan Guru Membimbing Diskusi
Kelompok  Kecil Pada Mata Pelajaran  Bahasa Inggris di SMAN 2 Siak Hulu , (FTK, UIN
SUSKA RIAU, 2014).
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membimbing diskusi kelompok kecil pada pembelajaran ekonomi di SMA

YLPI Pekanbaru. Pengukuran terhadap variabel tersebut disusun berdasarkan

kajian teori yang ada di dalam buku Syaiful Bahri Djamarah yang termasuk

ke dalam komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang

telah diuraikan sebelumnya.

1. Pemusatan perhatian

a. Guru menjelaskan rumusan tujuan yang ingin dicapai saat diskusi akan

dimulai.

b. Guru menjelaskan rumusan masalah khusus pada topik yang harus

diselesaikan dalam proses diskusi.

c. Guru menjelaskan kembali rumusan masalah pada topik saat terjadi

penyimpangan pada proses diskusi.

d. Guru membuat rangkuman sementara pada akhir tatap diskusi terhadap

hal-hal yang disetujui, sebelum melanjutkan tahap berikutnya.

2. Mengklasifikasi masalah

a. Guru merangkum pendapat siswa yang terlalu panjang sehingga lebih

jelas dan mudah dipahami siswa.

b. Guru meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan untuk

memperjelas ide.

c. Guru menguraikan kembali gagasan atau pendapat siswa dengan

memberikan informasi tambahan atau contoh yang sesuai, hingga

kelompok memperoleh pengertian yang lebih jelas.
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3. Menganalisis pandangan anak didik.

a. Guru memperjelas hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh

masing-masing kelompok saat proses diskusi berlangsung.

b. Guru menanyakan sumber atau dasar yang kuat dari pendapat siswa saat

proses diskusi.

4. Meningkatkan kontribusi.

a. Guru mengajukan pertanyaan kunci yang dapat meningkatkan diskusi.

b. Guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berfikir tanpa

diganggu dengan komentar guru.

c. Guru mendengarkan pendapat siswa dengan penuh perhatian.

d. Guru memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan komentar

positif seperti, “jawaban kamu cukup tepat”.

e. Guru memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan gerakan

tubuh, seperti menganggukan kepala.

5. Membagi partisipasi

a. guru memberikan kesempatan berbicara kepada setiap anggota

kelompok secara bergilir.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum pernah

berbicara untuk memberikan pendapat saat diskusi.

c. Guru memberikan pertanyaan secara langsung kepada siswa yang tidak

aktif dalam diskusi.

d. Guru menegur siswa yang ribut saat proses diskusi berlangsung.
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6. Menutup diskusi.

a. Guru merangkum hasil diskusi secara jelas dan singkat di depan kelas.

b. Guru memberikan topik diskusi berikutnya atau menyebutkan kerja

tindak lanjut untuk kelompok.

c. Guru memberikan nilai kepada setiap kelompok diskusi.


