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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Efektifitas suatu kegiatan tergantung dari terlaksana tidaknya suatu 

perencanaan. Karena perencanaan maka pelaksaan pengajaran menjadi baik 

dan efektif. Cara untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif, yaitu 

murid-murid harus dijadikan pedoman setiap kali membuat persiapan dalam 

mengajar S. Nasution, 1989: 101 (dalam Suryosubroto, 2009 : 7) 

Pembelajaran Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah desain 

pembelajaran inkuiri. Menurut Banks dalam (Sapriya, 2009) mengemukakan 

pendekatan mengajar dalam IPS dengan menggunakan inkuiri sosial untuk 

menghasilkan fakta, konsep, generalisai dan teori. Namun tujuan utama 

inkuiri sosial adalah untuk membangun teori 

Tujuan pembelajaran IPS adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi   di  masyarakat,  

memiliki  sikap  mental  positif  terhadap  perbaikan  segala  ketimpangan  

yang terjadi,  dan  trampil  mengatasi  setiap  masalah  yang  terjadi  sehari-

hari  baik  yang  menimpa dirinya  sendiri  maupun  yang  menimpa  

masyarakat.  Sebagai  bidang  ajar  di  sekolah,  IPS memiliki  tujuan  untuk  

mengembangkan  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan  sosial  dalam  

bentuk konsep dan pengalaman belajar yang dipilih atau diorganisasikan 
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dalam rangka kajian ilmu sosial. Puskur, 2004 : 15 (dalam Susanto Ahmad, 

2014 : 31) 

Memperhatikan tujuan mata  pelajaran  geografi di SMP ini maka  

banyak konsep-konsep  geografi  berupa  peristiwa  sehari-hari  yang  

merupakan  materi  bahasan  geografi yang  harus  dipahami  oleh  siswa.  

Oleh  karena  itu  guru  diharapkan  memiliki  kemampuan dan  ketrampilan  

dalam memilih strategi dan metode  pembelajaran yang  dapat membantu 

siswa untuk memahami konsep-konsep dalam geografi. 

Salah satu tema materi pembelajaaran IPS yang akan dipelajari yaitu 

tema potensi dan sebaran sumber daya alam. sub tema ini membahas potensi 

dan sebaran  sumber daya alam indonesia, persebaran sumber daya alam dan 

kaitanya dengan bencana yang dapat mengancam alam yang ada di indonesia 

bencana yang ditimbulkan berupa: banjir, kebakaran, tanah longsor, kerusakan 

hutan, punahnya biota yang ada dilaut, sumber daya alam  terbatas dan 

gunung meletus.  

Kerusakan hutan dapat menimbulkan bencana banjir. Daerah rawan 

bencana banjir dapat dilihat pada gambar 1. Peta indeks rawan bencana banjir 

provinsi jawa tengah 

Dick dan Carey, 1990 (dalam Sanjaya, 2007) Strategi pembelajaran 

terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan 

kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi  
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pembelajaran bukan hanya berbatas pada prosedur atau tahapan 

kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket 

program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Strategi 

Jigsaw merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran untuk dapat memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

Strategi pembelajaran Jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk 

digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. 

Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam 

belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain.( Zaini Hisyam, 2008 : 

56) 

Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ngawen Klaten 

merupakan salah satu sekolah yang berada dikabupaten klaten. Di sekolah 

tersebut dalam proses pembelajaran yang berlangsung pada saat ini masih 

menggunakan metode konvensional di dalam proses belajar mengajar. 

Metode Konvensional merupakan suatu metode pembelajaran yang 

tidak menggunakan strategi dalam proses pembelajaran dan dalam 

pembelahjaran itu hanya berpusat pada guru membuat pembelajaran yang 

berlangsung kurang menarik dan terkesan membosankan. Strategi jigsaw 

merupakan salah satu model pembelajaran Metode  pembelajaran  kooperatif  

(Cooperative  Learning)  tipe  Jigsaw  merupakan  metode pembelajaran 
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kooperatif yang formatnya siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 

dari + 5 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan  yang 

positif dan  bertanggung  jawab  atas  ketuntasan  bagian  materi  pelajaran  

yang  harus  dipelajari  dan menyampaikan  materi  tersebut  kepada  anggota  

kelompok  yang  lain  (Huda,  2011 : 120).   

Dalam model pembelajaran jigsaw ini siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk mengemukanakan pendapat, dan mengelolah imformasi 

yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasii, anggota 

kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan 

bagian materi yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya 

( Rusman, 2008.203). 

Maka  dengan  latar  belakang  masalah  tersebut,  peneliti  ingin  

mengadakan penelitian dengan  judul :‘’EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN 

IPS  MENGGUNAKAN STRATEGI JIGSAW PADA SUB BAB  

POTENSI DAN SEBARAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA 

SISWA KELAS VII  DI SMP  NEGERI 1 NGAWEN KABUPATEN 

KLATEN’’. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat di identifikasikan 

masalah penelitian sebagai berikut : 



6 
 

1. Materi pembelajaran dalam tema potensi dan sebaran sumber daya alam 

diindonesia menimbulkan pertanyaan dan perbedaan persepsi siswa 

mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam indonesia ada dimana.  

2. Penggunaan Metode jigsaw diharapkan siswa dapat berkerja sama sesama 

kelompoknya dan saling bertukar pendapat mengenai potensi dan sebaran 

sumber daya alam  diindonesia. 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka agar penelitian ini lebih 

terarah maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian  

Penelitian yang dilakukan hanya dilakukan di SMP Negeri 1 Ngawen 

kelas VII. 

2. Obyek penelitian  

Penelitian ini ditekankan pada penggunaan metode jigsaw dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran  tema potensi dan sebaran sumber daya 

alam diindonesia. 

 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah strategi jigsaw lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran  

tema  potensi dan persebaran sumber daya alam  Indonesia?  

2. Adakah perbedaan  pembelajaran dengan strategi jigsaw dengan 

pembelajaran konvesional? 

E. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan: 

1. Strategi  jigsaw lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran sub 

tema potensi dan persebaran sumber daya alam indonesia. 

2. Perbedaan pemberalajaran dengan strategi jigsaw dan pembelajaran 

konvesional. 

F. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmu 

tentang: 

a. Strategi  jigsaw lebih efektif dalams mencapai tujuan pembelajaran 

sub tema potensi dan persebaran sumber daya alam indonesia. 

b. Perbedaan pemberalajaran dengan strategi jigsaw dan pembelajaran 

konvesional. 

2. Manfaat secara praktis  

a. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai bagaimana strategi pembelajaran jigsaw yang 

dapat dilakukan didalam proses pembelajaran didalam kelas. 

 

b. Bagi Siswa  

Meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran dan dapat menjadi motivasi untuk belajar siswa agar  

efektif dan lebih baik.  

c. Bagi Sekolah  

Sebagai refrensi kepada kepala sekolah dan guru-guru yang 

digunkan sebagai lokasi penelitian, dalam melakukan pembelajaran di 

dlam kelas agar dapat menggunakann  metode pembeljaran  yang 

bervariasi  agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuaan 

mengenai metode jigsaw bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti 

lagi tentang metode jigsaw  lebih mendalam. 

 


