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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia membutukan pendidikan dalam kehidupanya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapatmengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dian diakui oleh 

masyarakat. Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 31  

(1) menyebukan bahwa setiap Negara berhak mendapatkan pendidikan dan 

ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanandan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang sistem pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa: pendidikan merupakan usaha sadar yang 

terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa maupun negara. Pendidikan merupakan usaha sadar 

alam proses pembelajaran yang terencana agar nantinya peserta didik 

menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan dasar sebagai awal juga 

sangat berpengaruh terhadap pendidian yang selanjutnya. 

Pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan 

saja terfokus pada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana 

proses pembelajaran ang efektif mampu memberikan pemahaman yang 

baik, kecerdasan, keekunan, kesempatan dan mutu serta dapatmemberikan 

perubahan perilakudan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. 

Hasil yang dicapai siswa dapat dicapai jika siswa merasa nyaman dengan 

suasana yang ada didalam kelas, kondisi kelas sangat berperan 

pentingdalam efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. 
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Keberhasilan proses belajar mengajar di pengaruhi beberapa faktor 

antaranya adalah strategi yang di gunakan guru pada saat proses 

pembelajaran strategi mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan 

belajar mengajar yang di gunakan guru untuk mengkreasikan proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.Guru 

memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pembelajaran 

yang di lakukan oleh sebab itu guru harus membuat perencanaan sesama 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran di gunakan untuk memperoleh kesuksesan 

atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, model 

pembelajaran dapat di artikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu . 

Pembelajaran model jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif di mana peserta didik belajar dan berkelompok 

kecil yang terdiri dari 4-6 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 (Arends, 1997 (Yamin, 2013).  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari kurikulum 

sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilm-ilmu sosial: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya 

(Triyanto, 2010: 171). IPS merupakan mata pelajaran yang mencangkup 

banyak uraian-uraian pada materinya, salah satunya pada sub bab mata 

pencaharian penduduk yang meliputi bidang pertanian (bercocok tanam, 

peternakan, perikanan, kehutanan) dan non pertanian (pertambangan, 

industri, perdagangan, jasa atau servis) sehingga sangat cocok 

menggunakan model jigsaw . 



3 
 

Pola kegiatan penduduk adalah kegiatan yang dilakukan manusia 

untuk memenuhi kehidupanya yang beragam disebut kegiatan ekonomi, 

kegiatan ekonomi penduduk pada umumnya mempunyai pola berdasarkan 

kondisi fisik permukaan bumi, ini berarti bahwa pola kegiatan ekonomi 

penduduk banyak di tentukan oleh keberadaan penduduk yang bertempat 

tinggal di Bumi.  

Berdasarkan sedikit uraian di atas peneliti hanya menekankan pada 

materi sub mata pencaharian penduduk , karena dalam kegiatan ekonomi 

sehari-hari masyarakat Indonesia di setiap daerah memiliki kegiatan 

ekonomi yang berbeda-beda. Mata pencaharian penduduk dapat juga di 

artikan sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi 

sumber daya alam seperti bercocok tanam, bahan tambang, perkebunan, 

dan perikanan. 

Pada observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

siswa dan siswi kelas VII SMP Negeri 1 Klego, bahwa sebagian besar 

guru masih menggunakan metode konvesional atau ceramah pada saat 

proses pebelajaran. Jadi didik kurang termotivasi dalam memahami materi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru karena masih konvesional. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dalam 

penelitian ini memilih judul"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODEL 

PEMBELAJARAN JIGSAW TERHADAP PEMAHAMAN SISWA 

PADA MATERI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK MATA 

PELAJARAN IPS KELAS VII SMP NEGERI 1 KLEGO TAHUN 

AJARAN 2015/2016". 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran IPS dengan menggunakan model jigsaw dapat 

mencapai tujuan pembelajaran materi mata pencaharian penduduk. 
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2. Model pembelajaran tipe jigsaw memungkinkan siswa dapat 

berdiskusi dengan kelompok belajarnya untuk mengetahui pengertian 

dari mata pencaharian penduduk. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti harus 

berfokus pada batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Klego 

tahun ajaran 2015/2016. 

2. Penelitian diteknkan pada medel pembelajaran jigsaw, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran materi mata pencaharian penduduk. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebaga berikut: 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran IPS materi 

sub mata pencaharian penduduk kelas VII SMP Negeri 1 Klego tahun 

ajaran 2015/2016. 

2. Apakah model pembelajaran jigsaw lebih efektifjika digunakan dalam 

meningkatkan keberhasilan siswa alam mencapai tujuan pembelajaran 

dengan materi sub mata pencaharian penduduk kelas VII SMP N egeri 

1 Klego tahun ajaran 2015/2016. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendiskripsikan: 

1. Untuk mengetahui penggunaan model pembeajaran jigsaw dapat 

meningkatkankeberhasian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

materi sub mata pencaharian penduduk kelas VII SMP Negeri 1 Klego 

tahun ajaran 2015/2016. 
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2. Untuk mengetahui model pemblajaran jigsaw lebih efektif jika 

digunakan dalam meningkatkan keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran dengan materi sub mata pencaharian penduduk 

kelas VII SMP Negeri 1 Klego tahun ajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat ini memberikan sumbangan ilmu tentang: 

a. Penggunaan model jigsaw dapat meningkatkan keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran IPS materi sub mata 

pencaharian penduduk kelas VII SMP Negeri 1 Klego tahun ajaran 

2015/2016. 

b. Penggunaan model pembelajaran jigsaw lebih efektif jika 

digunakan dalam meningkatkan keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dengan maeri sub mata pencaharian 

penduduk kelas VII SMP Negeri  Klego tahun ajaran 2015/2016. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran, sehingga akan berdampak pada 

peningkatan mutu sekolah. . 
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau 

referensi tenang model pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

c. Bagi Siswa 

Siswa dapat termotivasi untuk berani mengemukakan 

pendapatnya dengan cara bertanya dan dapat menguasai materi 

pelajaran. Siswa akan lebih aktif dan mereka mampu dalam 

memahami materi pelajaran, siswa dapat berbagi pengalaman 

melalui  kegiatan pembelajaran. 

d. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Sebagai wawasan dan referensi tentang model 

pembelajaran yang efektif, untuk mahasiswa khususnya mahasisa 

Fkip. 

e. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

peneliti yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model 

pembelajaran jigsaw. 


