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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga 

merupakan pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk 

mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan 

pengetahuannya untuk melaksanakan tugasnya kelak dalam masyarakat. Suatu 

negara dapat dikatakan sebagai negara maju dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan yang ada di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh masyarakat di suatu negara maka akan semakin maju 

negara tersebut. Pendidikan mempunyai fungsi yang harus diperhatikan pada 

UU NO 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 
bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cukup, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga yang demokratis dan tanggung jawab.

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber 

daya manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan 

melainkan juga dari dari kebodohan dan kemiskinan. Dunia pendidikan massa 

kini mengenal tiga kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang 

siswa setelah mengalami proses pendidikan yaitu aspek kognitif (pengetahuan 
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umum), psikomotorik (praktek) dan afektif (sikap diri). Dalam pendidikan 

formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga 

pada akhirnya akan di dapat ketrampilan, kecakapan dan pengetahuan baru.

Dalam melaksanakan tugasnya di sekolah guru sering berhadapan 

dengan masalah-masalah yang terkait perilaku peserta didik yang 

menyimpang dan merusak kondisi bagi terciptanya proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Tugas dan tanggungjawab utama seorang guru adalah 

mengelola pengajaran serta lebih efektif, dinamis, efisien dan positif yang 

ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara dua subyek 

pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbung, 

sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk 

memperoleh perubahan di dorongan untuk diri dalam pengajaran.

Guru yang mengajar siswa adalah seorang pribadi yang tumbuh 

menjadi penyandang profesi guru bidang studi tertentu. Guru adalah seorang 

yang belum sempurna akan tetapi ketidaksempurnaan tersebut perlu 

dipahami, dan emansipassi guru menjadi pribadi yang utuh juga perlu dibantu 

oleh warga masyarakat. Sebagai seorang pengajar, guru juga mempunyai 

tugas untuk mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah agar tujuan 

pembelajaran tercapai.

Dalam setiap kegiatan pembelajaran banyak sekali masalah yang 

dihadapi guru sebagai tenaga pendidik, salah satunya adalah kurangnya 

keaktifan siswa. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah siswa selalu aktif 

dalam memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Untuk dapat 
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memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, siswa dituntut 

untuk aktif secara fisik, intelektual dan emosional. Implikasi keaktifan siswa 

dapat berwujud perilaku-perilaku misalnya bertanya, berpendapat, mencari 

sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan dan lain-

lain. Implikasi keaktifan siswa tersebut juga dapat berwujud keterlibatan 

langsung siswa dalam proses pembelajaran

Salah satu masalah yang dihadapi guru pengampu mata pelajaran 

akuntansi di SMK Batik 1 Surakarta dalam proses pembelajaran akuntansi 

kelas X Akuntansi 1 saat menggunakan metode pembelajaran konfensional 

yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, hal ini terbukti 

dengan jumlah siswa yang bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan 

dari guru 7 orang dari 33 siswa atau 21,21%. Salah satu cara yang telah 

dilakukan oleh guru pengampu adalah dengan memberikan setiap pertanyaan 

secara lisan pada siswa saat pelajaran berlangsung, menunjuk siswa untuk 

menjawab pertanyaan tersebut secara bergantian, sedangkan siswa yang lain 

diberi kesempatan untuk menyanggah ataupun menambahi jawaban dari 

temannya. 

Penggunaan strategi dengan cara memberikan pertanyaan pada siswa 

tidak berhasil dalam mengoptimalkan keaktifan siswa yang lain yang tidak di 

tunjuk oleh guru diam. Solusi yang ditawarkan yaitu penerapan strategi 

“jigsaw” dengan strategi “jigsaw” siswa tidak hanya aktif dalam berdiskusi 

tetapi juga aktif dalam meresum sekaligus membaca materi yang sedang 

dipelajari. 



4

Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak tipe, diantaranya 

tipe jigsaw. Teknik mengajar jigsaw dikembangkan oleh Aronson                                               

Et.AL sebagai metode cooperative learning. Teknik ini dapat digunakan 

dalam pengajaran membaca, menulis, mendengar, ataupun berbicara. 

Pembelajaran ini dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran, seperti; 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama dan 

bahasa.  Tehnik pendekatan ini cocok untuk semua kelas atau tingkatan 

(Arita, Lie, 2002: 68). Penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa 

bagi dalam kelompok-kelompok. Materi pelajaran diberikan pada siswa 

dalam bentuk teks, setiap anggota bertanggung  jawab untuk mempelajari 

bagian tertentu bahan yang di berikan, anggota dari kelompok lain yang 

mendapatkan tugas topik yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang 

tertentu. Kelompok ini disebut kelompok ahli. Selanjutnya anggota tim ahli 

ini kembali ke kelompok asal dan mengajarkan materi yang telah di pelajari 

dan didiskusikan dalam kelompok ahlinya untuk di ajarkan kepada anggota 

kelompoknya, dalam hal ini siswa melakukan interaksi social untuk 

mempelajari materi yang diberikan kepadanya, dan bertanggung jawab untuk 

menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Jadi siswa dilatih untuk 

berinteraksi dengan teman-temannya.

Mel Silbermen (2001:160) didalam bukunya yang berjudul “Active 

Learning” menyebutkan jika materi yang di pelajari dapat di bagi menjadi 

bagian- bagian dan tidak mengharuskan urutan penyampaiannya maka setiap 

pembelajaran jigsaw ini menarik untuk digunakan dan KBM. Strategi ini 
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melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada 

orang lain. 

Metode diskusi tipe jigsaw dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

keaktifan siswa. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Soegijo (2000), 

Sunaryo (1989), Collin (2006), Zaini dkk (2008:82) yang termuat dalam 

(http://sobatbaru.blongspot.com/2008/04/nerapan-metode-metode 

diskusi.html) dan (http://ww.thefreedictionary.com/croosword+jigsaw/2006).

Kelebihan lain yang diungkapkan oleh Alfauzi (2009: 63) dalam 

penelitian yang berjudul peningkatan prestasi belajar biologi dan keaktifan 

siswa menggunakan metode jigsaw pada materi pokok organisasi kehidupan 

siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. Karena 

metode tersebut mempunyai konsep yang cocok untuk menghidupi suasana 

kelas dan keaktifan siswa di dalam kelas.

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dalam pembelajaran akuntansi sebagai upaya peningkatan kemampuan befikir 

kritis siswa dalam pembelajaran akuntansi.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh Peneliti, maka Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

tentang “MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA MATA 

PELAJARAN AKUNTANSI KELAS X AKUNTANSI 1 SEKOLAH 
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MENENGAH KEJURUAN BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2011/2012 ”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan suatu bagian penting yang harus ada 

dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Apakah dengan menggunakan

metode jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran 

akuntansi kelas X SMK Batik 1 Surakarta? “.

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki 

tujuan begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah :

1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akuntansi.

2. Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran akuntansi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

mengenai peningkatan keaktifan dengan metode jigsaw.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

1) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

akuntansi.

2) Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

akuntansi.

b. Bagi Guru

1) Untuk menambah wawasan guru agar mengembangkan kreativitas 

dalam kegiatan belajar – mengajar.

2) Sebagai masukan untuk mengembangkan materi pelajaran 

akuntansi.

c. Bagi Sekolah

Manfaat penelitian bagi sekolah SMK Batik 1 Surakarta 

sebagai acuan untuk melaksanakan metode jigsaw agar dapat 

meningkatkan keaktifan siswa serta untuk meraih prestasi yang lebih 

baik lagi.


