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A. Latar Belakang
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Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1

Membentuk watak siswa yang baik dapat dilakukan oleh guru dalam

proses belajar mengajar dikelas, Sebab gurulah yang langsung memberikan

kemungkinan bagi para siswa belajar dengan efektif melalui pembelajaran

yang dikelolanya. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan kondisi yang

memungkinkan terjadinya proses interaksi yang baik dengan siswa, agar

mereka dapat melakukan berbagai aktivitas belajar dengan efektif. Dalam

menciptakan interaksi yang baik diperlukan profesionalisme dan tanggung

jawab yang tinggi dari guru dalam usaha untuk membangkitkan serta

mengembangkan keaktifan belajar siswa.

Kektifan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses

pembelajaran, karena ketika siswa pasif atau hanya menerima dari guru, ada

1Suhertina, Pengantar Bimbingan Konseling dan Konseling Sekolah, (Pekanbaru:Suska
Press, 2008), hal. 2
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kecendrungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan, maka

diperlukan cara dalam mengikat informasi yang baru saja diterima dari guru.

Keaktifan belajar adalah salah satu cara untuk dapat mengikat informasi yang

baru kemudian disimpan dalam otak. Salah satu faktor yang menyebabkan

informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri,

hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Konfusius yang dikutip oleh

Silbermen  Melvin L., bahwa “apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya

lihat saya ingat, dan apa  yang saya lakukan saya pahami”.2

Meningkatkan keaktifan belajar siswa perlu adanya strategi dalam

mengajar, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang

rangkaian kegiatan yang di desaian untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Untuk itu kemampuan guru sangat  dituntut dalam mengelola kelas agar

suasana belajar siswa selalu aktif dan produktif melalui strategi dan metode

yang direncanakannya. Mengajar itu sendiri merupakan serangkaian peristiwa

yang direncanakan oleh guru dalam memberi  dorongan kepada siswa baik

secara individual maupun kelompok. Dalam strategi yang dikelola guru

terdapat pendekatan yang dilakukan kepada siswa.

Pendekatan yang dilakukan guru dalam belajar penting dalam proses

belajar mengajar untuk dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi antara

guru dan siswa. Adapaun salah satu pendekatan yang  dapat dilakukan guru

adalah melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, melalui

2 Silbermen Melvi L., Active Learning, 1o1 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung:
Nusmedia, 2009), hal. 23
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pendekatan ini akan membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar

karena disini guru merancang berbagai pendekatan agar siswa dapat nyaman

dan aman dalam belajar  tanpa adanya keterpaksaan sehingga dengan

demikian keaktifan belajar siswa  akan dapat meningkat.

Muhammad Jauhar menyatakan bahwa dengan pembelajaran

menyenangkan akan dapat membuat siswa: berani bertanya, berani

mencoba/berbuat, berani mengemukakan pendapat/gagasan, dan berani

mempertanyakan gagasan orang lain.3

Peserta didik dapat menikmati pembelajaran menyenangkan, jika

lingkungan fisiknya bersih dan kondusif untuk belajar, belajar sambil rekreasi,

permainan peran, iringan musik, dan interaksi antara guru dan siswa dianggap

faktor paling besar kontribusinya dalam membantu menciptakan pembelajaran

yang menyenangkan.4 Dengan adanya kondisi yang demikian maka akan

terjalin interaksi yang baik antara guru dan siswa yang pada akhirnya akan

dapat meningkatkan keaktifan belajar bagi siswa.

Keaktifan siswa dalam belajar sangat diharapkan. Guru sebagai

seseorang yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran disekolah

dituntut untuk dapat menggunakan berbagai cara untuk membuat siswa paham

dan mengerti dengan materi, sehingga dengan demikian akan tercapainya

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini tidak bertentangan dengan apa

3 Muhammad Jauhar, Implementasi PAIKEM dari Behavioristik sampai Konstruksional,
(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011

4 Hartono at al, PAIKEM (Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan), (Pekanbaru: zanafa Publikashing, 2009), hal. 11.
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yang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran ekonomi di sekolah Menengah

Atas Negeri 2 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada  umumnya.

Guru telah berupaya menerapkan strategi-strategi pembelajaran serta berbagai

pendekatan agar siswa dapat aktif dalam proses belajar mengajar, namun

kenyataannya masih dapat dilihat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang cenderung tidak mau bertanya jika tidak  paham

2. Masih ada siswa yang tidak mampu menjawab  pertanyaan yang

dilontarkan oleh guru

3. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru

4. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran yang disajikan

guru

5. Masih ada siswa keluar masuk saat proses pembelajaran berlangsung

6. Masih ada siswa yang  meribut ketika pembelajaran berlangsung

Bertitik tolak dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “PENGARUH PEMBELAJARAN

MENYENANGKAN TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR SISWA

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH

ATAS NEGERI 2 KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN

KAMPAR”.
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B. Penegasan Istilah

Menghindari  kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini,

maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah  yang berkenaan dengan judul

penelitian ini:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu transaksi  sosial dimana seseorang atau

kelompok orang digerakkan oleh seorang atau kelompok orang  lainnya

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapannya.5 Sedangkan

pengaruh menurut penulis adalah suatu daya yang timbul dari seseorang

atau benda yang dapat mempengaruhi yang ada disekitarnya.

2. Pembelajaran Menyenangkan

Menurut Mulyasa pembelajaran menyenangkan adalah suatu

proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat

antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa dan tertekan.6

Sedangkan pembelajaran menyenangkan menurut penelitian ini adalah

suatu cara mengajar yang digunakan guru untuk membuat siswa  lebih

semangat dan antusias dalam belajar.

3. Keaktifan Belajar

Keaktifan belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan

guru sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya,

mempertanyakan dan mengemukakan gagasan.7 Sedangkan keaktifan

5 Ahmad Fauzi, Psikologi Umum , (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal . 27
6 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Professional Guru, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2011), hal. 326.
7 Hartono, Loc. Cit. hal. 11
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dalam proses belajar mengajar adalah berfungsinya semua alat yang ada

pada diri siswa, terutama, pikiran, pandangan, penglihatan, tenaga dan

lain-lain yang digunakan dalam proses pembelajaran.8Sedangkan keaktifan

belajar menurut penelitian ini adalah siswa dapat memungsikan segala alat

yang ada pada dirinya untuk dapat lebih aktif dalam belajar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari  latar

belakang masalah yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

a. Keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum maksimal

b. Minat siswa untuk belajar belum maksimal

c. Strategi dan pendekatan yang diterapkan guru dalam pembelajaran

Ekonomi belum dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah seperti yang dikemukakan diatas dan

untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penelitian ini maka penulis

membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan penelitian

pada  Pengaruh Pembelajaran Menyenangkan Terhadap Keaktifan Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 2 Kecamatan

Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

8 S. nasution, Didaktik Metodik Azas-azas Mengajar, (Bandung:Jemmars, 1984), hal. 86.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah:

a. Apakah ada pengaruh pembelajaran menyenangkan terhadap keaktifan

belajar siswa  pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

b. Berapa besar pengaruh pembelajaran menyenangkan terhadap

keaktifan belajar siswa  pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri

2 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui apakah pembelajaran menyenangkan berpengaruh

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA

Negeri 2 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

b. Mengetahui berapa besar pengaruh pembelajaran menyenangkan

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA

Negeri 2 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat  penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan bagi guru untuk dapat meningkatkan

pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan sehingga siswa

akan semakin antusias dalam belajar.
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b. Bagi  siswa, diharapkan agar siswa dapat meningkatkan semangat

belajarnya untuk lebih baik lagi dan dapat meningkatkan keaktifan

dalam belajar.

c. Bagi peneliti, menjadi sarana pembelajaran  untuk menambah ilmu

pengetahuan tentang penelitian dan menjadi landasan berpijak untuk

penelitian selanjutnya.


