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ABSTRAK 

 
Marlinda Sari. Penelitian Tindakan Kelas. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
Ekonomi Melalui Pendekatan Kontekstual Dengan Metode Simulasi Pada Siswa 
Kelas X-4 Di SMAN 1 Jakarta Pusat. Skripsi Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Universitas 
Negeri Jakarta. 2012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar yang rendah yaitu 58. 
Dalam upaya meningkatkan hasil belajar ekonomi peneliti menerapkan 
pendekatan kontekstual dengan metode simulasi. Metode penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas, penelitian ini dilakukan selama 2 siklus. 
 
Sesuai dengan prosedur dasar pengembangan tindakan penelitian, setiap kegiatan 
belajar mengajar melakukan empat tahap yaitu, perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi tindakan dilakukan di kelas X-4 SMAN 1 Jakarta Pusat pada mata 
pelajaran ekonomi. Pelaksanaan siklus I dan II dibantu oleh guru yang bertindak 
sebagai observer. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I aadalah (76), 
rata-rata nilai afektif siswa (68,47), nilai aktivitas pembelajaran guru dan siswa 
(64,81). Pelaksanaan siklus II dilaksanakan setelah merefleksi dan triangulasi. 
Rata-rata nilai kognitif siswa pada siklus II adalah (85), rata-rata nilai afektif 
siswa (72,36) dan nilai aktivitas guru dan siswa (83,33). Pada siklus II hasil 
belajar siswa telah mencapai KKM. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran melalui pendekatan kontekstual dengan metode simulasi dapat 
meningkatkan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X-4 di SMAN 1 Jakarta 
Pusat. 
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ABSTRAK 

 
Marlinda Sari. Class Action Research. The Effort Of Increasing To Economic 
Studying Result Via Contextual Approaching With Simulation Method On Student 
X-4 Class At SMAN 1 Centre Jakarta. Script Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economic, Concentration in Economics Cooperate, 
State University of Jakarta. 2012 
 
This research purpose to improve learning process that not optimal and increasing 
low economic study result is 58. To Effort increasing learning process and 
economic study result, researcher can be used contextual approaching and 
simulation method. This research method is class action research, the research 
have been done for two siclus. 
 
Appropriate with basic improving procedur action research every teach and study 
activities, through four step is planning, action, observation adnd reflection, action 
research is being done at economic study X-4 class in SMAN 1 Centre Jakarta. 
The implementation of first and second siclus is helped by colaborator as 
observer. The average of cognitive result for first siclus is (76), The average of 
affective student result is (68,47), activity result for student and teacher is (64,81). 
The implementation second siclus is being done after reflection and triangulation. 
Tehe average of cognitive student result for second siclus is (85), affective result 
is (72,36), and activity result for student and teacher is (83,33). Student’s study 
result on second siclus have been reach attain KKM. 
 
According the result class action research can be conclusion that contextual 
approaching and simulation method to be increase economic study result in X-4 
class at SMAN 1 Centre Jakarta. 
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gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di 

perguruan tinggi lain 

2. Skripsi ini belum dipublikasi, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta 

 

 

Jakarta, 1 Februari 2012 

Yang Membuat Pernyataan 

 

Marlinda Sari 

8125072732 

 

 

 



v 
 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Hidup itu seperti roda, berputar kehendak 
siapa yang menjalankannya. Dalam Menjalankannya 
kita akan melewati batu kerikil dan batu besar 
sebagai  penghalangnya tuk mencapai tujuan. 

Jika kita diam karena takutmenghadapi bebatuan 
itu, sudah tentu tujuan tidak tercapai. Namun, 
jika kita berani melawan batu itu bersiaplah 
untuk jatuh dan pada akhirnya tujuan itu akan 

tercapai walau kita tahu bahwa kita sudah 
banyak terjatuh. Begitulah kehidupan. Karenanya 

kita harus memilaih, diam sebagai pecundang 
atau terus bergerak sebagai PEMENANG !!” 
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