
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam

situasi masyarakat yang selalu berubah, idealnya pendidikan tidak hanya berorientasi

pada masa lalu dan masa kini, tetapi sudah seharusnya merupakan proses yang

mengantisipasi dan membicarakan masa depan. Dalam alquran telah dijelaskan

pentingnya pendidikan seperti pada ayat berikut ini:

اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ  يِهمْ  َويـُزَكِّ آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  ُلو يـَتـْ ُهمْ  ِمنـْ َرُسول األمِّيِّنيَ  ِيف  َعثَ بَـ  الَِّذي ُهوَ 

ُمِبنيٍ . َضاللٍ  َلِفي قـَْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواحلِْْكَمةَ 
Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan

mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunah). Dan sesungguhnya mereka

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”(QS. Al-Jumu’ah (62 ):2)

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dibahas.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya

untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.1

Pendidikan yang baik akan menciptakan manusia yang dapat menghadapi masalah-

masalah yang timbul didalam kehidupannya, semua itu tidak akan berjalan dengan baik

1 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktifistik, (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2007), h. 1



jika proses penyampaiannya tidak tepat. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu

membutuhkan suatu proses pembelajaran. Salah satu aplikasi proses pembelajaran yakni

proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, dimana belajar dapat di artikan sebagai

serangkaian jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif,

afektif, dan psikomotor.2

Kognitif yaitu merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Pada

ranah ini terdapat 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis,

dan evaluasi. Afektif yaitu ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Beberapa

pakar mengatakan bahwa, sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya. Sedangkan

psikomotor yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skiil) atau kemampuan

bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

يِهمْ  َويـُزَكِّ آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  ُلو يـَتـْ أَنـُْفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوال ِفيِهمْ  بـََعثَ  ِإذْ  ْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى اللَّهُ  َمنَّ  َلَقدْ 

ُمِبنيٍ  َضاللٍ  َلِفي قـَْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ 

Artinya: “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman

ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri,

yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan

mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum

(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.(QS.Ali

Imran (3):164)”

Dari penggalan ayat di atas menjelaskan pentingnya pendidikan dalam kehidupan

kita agar kita bisa memahami maksud dari kehidupan yang kita jalani saat ini. Sama

2 Syaiful Bahri Djamara, Psikologi Belajar, Jakarta,Rineka Cipta, 2002, h. 2



halnya dengan pendidikan di sekolah yang menuntut siswa untuk bisa memahami maksud

dari materi pelajaran yang mereka pelajari.

Pemahaman siswa tersebut terdapat pada ranah kognitif. Pemahaman adalah

kesanggupan untuk menyatakan definisi, rumusan, kata yang sulit dengan perkataannya

sendiri. dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan, menyelesaikan soal yang

berkaitan atau melihat konsekuensi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.3

Siswa bisa dikatakan paham jika siswa tersebut mampu mendeskripsikan, menafsirkan

dan juga mampu memberikan contoh.

Pemahaman ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar

karena siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang dikerjakan, mengetahui

apa yang sedang di komunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan

menghubungkannya dengan hal-hal lain.4

Pemahaman adalah suatu aspek yang mendasar pada setiap pelajaran termasuk

pelajaran ekonomi. Pada mata pelajaran ekonomi pemahaman sangat di perlukan karena

banyak materi-materi yang memang menuntut siswa agar dapat memahami materi

tersebut. Seperti pada materi inflasi dan indeks harga, siswa diharpakan mampu

memahami apa itu inflasi, apa itu indeks harga, bagaimana cara mengetahui terjadinya

inflasi, dan sebagainya. Disini guru memang di tuntut untuk membuat para siswa dapat

memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Agar tujuan pembelajaran tercapai, guru

selalu berusaha untuk berinovasi. Guru menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang

dapat menunjang pemahaman siswa agar mendapatkan hasil yang optimal.

3 Usman. M. Basuki Aswawir, Media Pembelajaran, (Padang: Ciputat Press, 2002), h. 51
4 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 107



Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan di sekolah, pada saat bertanya pada

beberapa siswa tentang pandangan mereka terhadap pelajaran ekonomi sebagian besar

jawaban mereka menganggap pelajaran ekonomi adalah salah satu mata pelajaran yang

tidak di sukai, selain proses belajar yang mereka jalani monoton sehingga membuat

pelajaran ekonomi tersebut membosankan, alasan lain adalah mereka sulit untuk

memahami materi pembelajaran. Karena pada pelajaran ekonomi tidak hanya di perlukan

menghafal tetapi juga diiringi dengan pemahaman. Karena hafal tanpa paham membuat

mereka mudah untuk lupa pada materi yang di ajarkan.

Mengingat semua itu maka peran guru sangat penting untuk membantu siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran, khususnya pada pelajaran ekonomi. Ketika peneliti

bertanya pada salah seorang guru bidang studi ekonomi (Sofiarni, S.Pd,) tentang proses

pembelajaran yang dilakukan guru di kelas, dari pembicaraan tersebut maka peneliti

mendapatkan informasi bahwa masih ada siswa yang tidak mampu memahami pelajaran,

masih ada beberapa siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru, masih ada

siswa yang belum mampu menyelesaikan soal latihan, masih bnyak yang mencontek jika

diberikan tugas harian, masih bnyak siswa yang tidak bisa memberikan contoh pada

materi pelajaran, masih ada beberapa siswa yang tidak mampu menjelaskan materi

pelajaran, inisiatif siswa untuk memahami pelajaran masih rendah, ini di tunjukkan

dengan rendahnya hasil belajar siswa. masih ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang di tetapkan sekolah yaitu 7.5 untuk materi

ekonomi.

Usaha yang di lakukan guru seperti membuat kelompok besar yang beranggotakan

5-8 orang tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, malah semakin membuat siswa



tidak memahami materi karena siswa hanya mengandalkan beberapa orang yang pintar

dalam kelompok mereka untuk mengerjakan tugas yang di berikan guru.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap hasil belajar siswa

terutama pada pemahaman siswa terdapat gejala-gejala seperti berikut:

1. Masih ada 30%  siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru.

2. Masih ada 20% siswa yang belum dapat mengerjakan soal latihan.

3. Masih ada 20% siswa yang mencontek saat diberikan tugas oleh guru.

4. Masih ada 15% siswa yang tidak bisa menjelaskan materi pelajaran dengan kata-

katanya sendiri.

5. Masih ada beberapa siswa yang tidak dapat memberikan contoh tentang materi

pelajaran.

6. Masih ada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu

7.5.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan saat proses belajar mengajar

dimana guru telah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan penjelasan pada

materi yang diajarkan dengan menggunakan berbagai macam metode tetapi tidak bisa

meningkatkan pemahaman siswa. Oleh karena itu guru sebaiknya menggunakan strategi

pembelajaran aktif yang dapat membuat siswa aktif sehingga siswa dapat memahami

materi pelajaran. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru adalah strategi The

Power Of Two karena strategi ini menuntut siswa untuk berfikir dan memahami suatu

materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Peneliti ingin menerapkan strategi The Power Of Two untuk melihat sejauh mana

pengaruh strategi ini terhadap pemahaman siswa pada materi inflasi dan indeks harga di



SMAN 2 Bangkinang. Dimana strategi ini belum pernah di terapkan oleh guru bidang

studi.

Strategi The Power Of Two ini dirancang untuk memaksimalkan belajar

kolaboratif (bersama) dan meminimalkan kesenjangan antara siswa yang satu dengan

yang lain strategi The Power Of Two merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk

meningkatkan belajar kolaboratif sehingga mendapatkan keuntungan sinergi yaitu dua

kepala lebih baik.5

Berdasarkan paparan tersebut, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa strategi

pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi inflasi dan indeks

harga dikelas X di SMAN 2 Bangkinang.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penggunaan Strategi The Power Of Two Terhadap Pemahaman Siswa

pada Materi Inflasi dan Indeks Harga di SMAN 2 Bangkinang”

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah di buat untuk menghindari kesalah pahaman dalam

penelitian ini. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi The Power Of Two adalah merupakan aktifitas pembelajaran yang

digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti

penting serta manfaat sinergi dua orang.6 Yang dimaksud dalam penelitian ini

yaitu strategi yang mendorong kemampuan berfikir siswa dengan

5Wahid amiruddin, strategi belajar mengajar, Http://Duniainternet.Net/Strategibelajarmengajar Diakses
Tanggal 17 Maret 2013

6 Ibid, Ade Putra



menggabungkan dua pemikir berbeda untuk menghasilkan satu pemikiran

baru yang disepakati bersama.

2. Pemahaman adalah kesanggupan untuk menyatakan definisi, rumusan, kata

yang sulit dengan perkataannya sendiri. dapat pula merupakan kesanggupan

untuk menafsirkan, menyelesaikan soal yang berkaitan atau melihat

konsekuensi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.7

3. Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus.8

4. Indeks harga adalah pengukur tingkat inflasi. indeks harga pada penelitian ini

adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat inflasi9

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Dari uraian yang peneliti paparkan diatas maka dapat di identifikasikan sebagai

berikut:

a. Pemahaman siswa pada materi inflasi dan indeks harga masih rendah

b. Metode yang digunakan guru belum dapat meningkatkan kemampuan siswa

memahami materi pelajaran

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan untuk

melakukan penelitian mengenai pemahaman siswa pada materi inflasi dan indeks

harga dan pengoptimalan penggunaan strategi The Power Of Two dalam proses

pembelajaran siswa di SMAN 2 Bangkinang

3. Rumusan masalah

7 Opcit, Usman Basuki Aswawir, h, 51
8 Suparmono, Pengantar Ekonomi Makro, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn), h. 128
9 Ibid, h. 137



Berdasrkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat perbedaan pemahaman siswa terhadap materi inflasi dan indeks

harga yang belajar dengan menggunakan strategi The Power Of Two dengan siswa

yang belajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pemahaman siswa terhadap

materi inflasi dan indeks harga yang belajar dengan menggunakan strategi The Power

Of Two dengan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konfensional.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Guru, khususnya guru ekonomi agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai

bahan pertimbangan dalam mengelolah dan merancang proses pembelajaran

dikelas

b. Siswa kelas X SMAN 2 Bangkinang diharapkan mampu meningkatkan percaya

diri untuk menyampaikan hasil pemikirannya.

c. Peneliti, sebagai referensi untuk mengelolah pembelajaran saat menjadi guru.


